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»Skupaj preprečimo vandalizem«
Zopet na delu vandali – Dela na projektih kljub izrednim razmeram potekajo skladno z načrti –
Tudi jeseni ne gre pričakovati večjih prireditev v občini.

V

Komendi so bili zopet na delu vandali. Izobraževalne table na šolski
poti so pristale v potoku. Ste bili na
Občini o tem obveščeni? Ob tem me zanima še, so bili storilci, ki so se pred meseci
lotili dveh razpel, razkriti?
Vandalizem in objestnost sta prisotna povsod, v nekaterih predelih države bolj, drugod manj. Tudi v Občini Komenda je vandalizem žal pogosto prisoten. Poškodovanje
tuje lastnine, kar vandalizem prav gotovo
je, je nesprejemljivo za vse in vredno obsojanja. K takšnim dejanjem se največkrat
zatečejo mladostniki, običajno pod vplivom
alkohola oz. drugih škodljivih substanc, ki
hočejo v družbi sovrstnikom pokazati svojo
moč, a žal na nepravi način. S takšnim agresivnim vedenjem sami ali združeni v skupine poskušajo prikazati svoj pomen, svojo
moč. V zadnjem času smo poleg poškodovanih in uničenih izobraževalnih tabel ob
šolski poti proti Gori imeli tudi grafite na
območju pokopališča ter poškodovanih
oziroma obrnjenih kar nekaj prometnih
znakov. Pred kratkih je prišlo tudi do vloma v hiške na tržnici v Komendi. Škoda se
navadno pokriva iz skupnih sredstev, zato
pozivam vse, da preprečimo vandalizem.
Če opazite, da se nekdo vandalsko obnaša,
ga skušajte odvrniti od tega oz. o opažanjih

nemudoma obvestite policijo. Velikokrat
storilci ostanejo neznani, vsaj nam na Občini, čeprav mnogo teh vandalizmov prijavimo policiji. Tudi o storilcih poškodovanja
dveh razpelov ob šolski poti, nimam(o) nobenih podatkov.

turnih in športnih prireditev. Močno upam
in si želim, da nas napovedani drugi oziroma nov val epidemije ne bo doletel. Vsem
skupaj zato toplo priporočam, da še naprej
v čim večji možni meri upoštevamo navodila za preprečitev širitve okužbe.

Zaradi izrednih razmer marca in aprila
ni bilo seje Občinskega sveta. Kako je
z razvojem načrtovanih projektov v
Občini? Trenutno stojijo ali se kaj dogaja,
z izjemo gradnje kanalizacije?
Resnično zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
ni bilo sej Občinskega sveta Občine Komenda, čeprav je bila marčevska seja že
razpisana. Zaradi nujnih zadev pa so bile v
tem času izvedene tri dopisne seje občinskega sveta. Vlada RS je sredi maja preklicala epidemijo, a splošni in posebni ukrepi se še naprej uporabljajo. Tako je tudi
majska seja sveta 28. 5. potekala nekoliko
drugače, skladno s priporočili pristojnih
institucij. Vsa predvidena in planirana dela
na projektih so kljub epidemiji potekala v
skladu s plani. V tem obdobju je bilo kar
nekaj dela tudi zaradi razglašene epidemije, od celodnevnega spremljanja dogajanj, spremljanja in izdajanja navodil do
usklajevanj zaradi novo sprejetih ukrepov
in njihovega izvajanja.

Bi ob občinskem prazniku občanom in
občankam kaj sporočili?
Predvsem bi se javno zahvalil vsem, ki ste
v času razglašene epidemije dosledno upoštevali državna in občinska navodila ter
pripomogli k zajezitvi širjenja virusa. Hvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem,
članom štaba Civilne zaščite, sodelavkam
in sodelavcem za pomoč pri realizaciji vseh
potrebnih opravil. Vsem občankam in občanom ob letošnjem občinskem prazniku,
15. maju, ki je tokrat minil brez pričakovanih dogodkov in prireditev in predvsem
v duhu zaščite zdravja vseh nas, še enkrat
iskreno čestitam.
Špela Šimenc

Običajno je bilo ta čas veliko športnega
in kulturnega dogajanja, tudi sejma letos
prvič ni bilo. Kako kaže z vsemi temi
dogodki? Se nam obeta pestra jesen ali bo
v Občini do konca leta bolj mirno?
V najlepšem mesecu, mesecu maju, ko je
tudi naš občinski praznik, je bilo predvidenih mnogo prireditev in akcij. Vsemu
temu smo se zaradi epidemije letos morali
odreči. Prireditve in dogodki, ki so bili običajno organizirani v okviru praznovanja
občinskega praznika, so odpadli. Podelitev
občinskih in športnih priznanj bo izvedena naknadno. O datumu podelitve boste
občanke in občani pravočasno obveščeni.
Glede na trenutno epidemiološko stanje in
nadaljnje napovedi, tudi v jesenskem času
verjetno ne gre pričakovati množičnih kul-

»V zadnjem času smo
poleg poškodovanih
in uničenih
izobraževalnih
tabel ob šolski poti
proti Gori imeli tudi
grafite na območju
pokopališča ter
poškodovanih oziroma
obrnjenih kar nekaj
prometnih znakov«.

Imate vprašanje za župana ali občinsko upravo? Pišite nam na urednistvo.gok@komenda.si. Odgovor
bomo objavili v naslednji Aplenci.
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10. redna seja
Občinskega sveta
Občine Komenda
Na dnevnem redu 10. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda, ki
je zaradi izrednih razmer v državi
potekala v telovadnici Osnovne šole
v Mostah v četrtek, 28. maja, so bile
naslednje točke:
1. Poročilo o stanju javne varnosti
na območju Občine Komenda v
letu 2019.
2. Letno poročilo skupne občinske
uprave občin Trzin, Komenda,
Lukovica, Mengeš, Moravče in
Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2019.
3. Letna poročila zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina
Komenda – za leto 2019: Osnovna šola Komenda Moste, Vrtec
Mehurčki, Knjižnica Franceta
Balantiča Kamnik, Osnovna šola
27. julij, Glasbena šola Kamnik,
Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik, Mestne Lekarne, Medobčinski muzej Kamnik, Zavod
Medgeneracijsko središče Komenda, Zavod KKS KOMOK.
4. Poročilo o poslovanju Poslovne
cone Komenda d.o.o. za leto 2019.
5. Predlog sklepa o podelitvi priznanj
Občine Komenda za leto 2020.
6. Predlog sklepa o imenovanju
predstavnikov ustanovitelja v
Svet območne izpostave javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti.
7. Poročilo nadzornega odbora Občine Komenda.
8. Poročilo župana o začasnih nujnih ukrepih v času epidemije
Covid-19.
9. Pobude in vprašanja svetnic in
svetnikov.
Ker se je redakcija Aplence zaključila pred občinsko sejo, bomo o njej
poročali v naslednji številki.
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Vprašanje županu
Prebivalce Podboršta in Komendske
Dobrave nas zelo moti urejenost ceste
od krožišča na Gmajnici, mimo Šmidovega novega naselja proti Podborštu
in Planinskemu domu. Cestišče je preozko za srečanje dveh avtomobilov, ob
asfaltu pa je močno luknast nasip, ki
se spušča do kanala, kjer običajno stoji
voda. Kolesarji, pešci in starši z otroškimi vozički se nimajo kam umakniti.
Tega prometa je res veliko, vsak dan
dopoldne tudi vzgojiteljice iz vrtca tu

vodijo otroke do Planinskega doma.
Kolesarji morajo sestopiti s kolesa,
pešci imamo edino izbiro preko globokih luž. Kadar se ob nasipu posuje
pesek, tudi če se ta utrdi, se po prvem
dežju povrne prejšnje stanje.
Predlagamo rešitev - izdelavo dovolj širokega pločnika, pod katerim pa bi moral biti betonski kanal, za odvodnavanje
meteorne vode. Prostor je na obeh straneh cestišča. Pobudo smo svetnikom že
večkrat podali. Želimo odgovor župana
in ureditev težave v naši vasi.
Za vas Podboršt Katja Tabernik

Na podlagi 131. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZUreP-2, Uradni list
RS št. 61/17) objavljamo ponovno naznanilo

O javni razgrnitvi elaborata
lokacijske preveritve
I.

II.

Javna razgrnitev elaborata lokacijske
preveritve, ki ga je za individualno
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na funkcionalnih enotah
Fe 1/1.1 in Fe 1/1.2 v 1. fazi Poslovne
cone Komenda, na parc. št. 1333/21 in
1333/52, k. o. Moste, pod št. 6662 izdelal Projektivni biro Velenje, Prešernova 8, 3320 Velenje (identifikacijska
št. MOP: 1596), bo od vključno 29. 05.
2020 do vključno 12. 06. 2020. Gradivo bo med javno razgrnitvijo objavljeno na občinskih spletnih straneh.
V prostorih Občine Komenda, Zajčeva
23, 1218 Komenda bo v tem času in
ob spoštovanju zaščitnih ukrepov, ki
bodo takrat veljali zaradi zaščite pred
virusom covid-19, možen tudi ogled
gradiva, in sicer:

Pripombe v zvezi z javno razgrnjenim
elaboratom se v času razgrnitve lahko
vpisujejo v knjigo pripomb in predlogov na istem naslovu. Pisne pripombe
in predlogi se med razgrnitvijo lahko
posredujejo tudi po pošti na Občino Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda, na
elektronski naslov obcina@komenda.si
ali na telefaks št. 01 834 13 23.

◼◼ ob ponedeljkih od 8.00 - 15.00,
◼◼ ob torkih od 8.00 - 14.00,
◼◼ ob sredah od 8.00 - 12.00 in
od 13.00 - 17.00,
◼◼ ob četrtkih od 12.00 - 14.00,
◼◼ ob petkih od 8.00 - 12.00.

III.
To naznanilo, ki nadomešča naznanilo
št. 350-0001/2020 z dne 04. 03. 2020
(takrat je bila javna razgrnitev zaradi
ukrepov proti covid-19 odpovedana)
se objavi v občinskem glasilu, na spletnih straneh Občine Komenda (skupaj
z elaboratom lokacijske preveritve) in
na občinski oglasni deski.
Šifra: 350-0001/2020
Datum: 04. 05. 2020
Župan Občine Komenda:
Stanislav Poglajen, l. r.
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Vlada izpolnjuje obljube:
Komendi višja
povprečnina

»Zdravstveni dom
v Komendi«
Mnogi o tem govorijo, na glas pa si vseeno ne upajo. Ker so
pač zdravniki bogovi v belem. Kajti, vsi nas učijo: še dobro,
da jih imamo. Še Bog, da kdo sploh hoče zdraviti v tej mali
Občini Komenda ...
Drage občanke in dragi občani. Občina Komenda ni več niti
ena najmanjša vas niti se nam ni treba bati za to, da koncesije ne bi vzel kdo od zdravstvenih zavodov, ki bi želel opravljati zdravstveno dejavnost pri nas!
Moja izkušnja je mešana, ne najboljša. Veliko se menjajo zdravniki (zelo dobra »dr. Polona« je žal odšla),
v podpori so nekatere medicinske sestre prijazne, druge pa tudi ne (spet je žal zelo dobra »sestra Mija« odšla
stran). Šef Zavoda, ki je tudi zdravnik, pa lahko da »ima
toliko drugih prioritet v glavi« (seveda je to samo moj
nedokazljiv občutek), da razmišlja o mnogo bolj težkih zadevah, kot pa smo pacienti Občine Komenda.
Čas je, da premislimo, ali imamo sploh dobro storitev. Covid-19 bo dal misliti vsem – o vsem. Nič ni samoumevnega.
Bodimo prijazni!

Državni zbor je konec aprila obravnaval in potrdil t.i. 2. protikorona zakon. V okviru tega je bil sprejet tudi odlok o dvigu
povprečnin za občine, za kar se je zavzemala SDS in je bilo
dogovorjeno v okviru koalicijske pogodbe. Povprečnine, o
dvigu katerih minule t.i. `leve` vlade v želji po centralizaciji
odločanja niso hotele veliko slišati, naslavljajo problem premajhnih razvojnih sredstev na ravni lokalne samouprave.
Višje povprečnine se zdaj iz 589,11 evrov na občana dvigajo
na 623,96 evrov in bodo občinam prinesle višje prihodke za
zagotavljanje upravljanja bolj kakovostnih zakonskih obveznosti, s čimer bo v lokalnih okoljih več sredstev za popravilo cest, gradnjo vrtcev, šol ter za druge investicije in tako
za manj zadolževanja ... Za Občino Komenda omenjen dvig
predstavlja dodatnih 221,123 evrov za leto 2020, kar nam je
lahko v spodbudo pri izvajanju projektov, ki jih imamo začrtane oz. bo o njih odločal Občinski svet. Predvsem gre tu za
nadomeščanje izpada zaradi epidemije ter projekte izgradnje
stadiona, prenove telovadnice in vzdrževanja infrastrukture.

Roman Dobnikar, Občinski svetnik Občine Komenda

OO SDS Komenda

Majsko razmišljanje
Končno, bi lahko rekli, vsaj v času pisanju članka, se življenje vsaj delno vrača v stare tirnice in nam vsem znani virus ni prizadejal še več škode. Posledice vsekakor bodo in le
upamo lahko, da »čas po koroni« čim hitreje mine in bodo
odpravljeni prav vsi ukrepi. Da zaživimo normalno.
Pozabiti ne smemo na vsa naša društva, ki so imela pripravljene različne dogodke in prireditve v mesecu maju ob
prazniku Občine Komenda. Odpadla je tudi slavnostna seja
Občinskega sveta Občine Komenda, ki bi morala biti 15.5., kot
vsako leto. Društva so bila oškodovana za svoj osnovni namen – druženje, ki nam je v zadnjih dveh mesecih manjkalo.
V maju je redna seja Občinskega sveta Komenda, kjer bodo
glavnina točk dnevnega reda letna poročila zavodov, kjer je
Občina ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica.
Najbolj razveseljiva novica v letu 2020 pa je vsekakor ta, da
so v PC Komenda pridobili soglasje za razširitev poslovne
cone. Bilo je vloženega zelo veliko truda in časa, da so pridobili vsa soglasja in lahko smo veseli, da imamo med seboj še
ljudi, ki se borijo za dobrobit občanov Komende in žrtvujejo
svoj prosti in tudi delovni čas za lepšo prihodnost vseh nas.
Še vedno smo dosegljivi na trnlista@gmail.com, kjer smo
veseli vsakega vaša mnenja, vprašanja, nasveta.
Lista TRN

Pisarna DU Komenda
vnovič odprta
Predsednik Društva upokojencev (DU) Komenda g.
Saša Lenarčič sporoča, da bo pisarna DU Komenda v sredo, 3. junija, vnovič odprla vrata. Opozarja,
da naj se obiskovalci držijo navodil Zveze društev
upokojencev Slovenije (ZDUS). Ta v glavnem vsebujejo že znane splošne predpise za zadrževanje v
zaprtih prostorih (nošenje zaščitne maske, uporaba razkužila ob vstopu, oddaljenost najmanj 1,5
metra od druge osebe, vzdrževanje osebne higiene). Pisarno lahko obiščejo le zdravi člani DU Komenda. V kolikor bi bilo kaj zelo nujnega, pa ne
morejo oz. zaradi strogih zdravstvenih predpisov
glede varovanja pred okužbo s koronavirusom ne
smejo priti v pisarno, naj pokličejo predsednika
DU Komenda Saša Lenarčiča na številko: 041/644
514. Bodite in ostanite zdravi!
DU Komenda
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Janez Cigler Kralj

»Vedno izhajam iz družine, na prvo
mesto bom vedno postavljal svoje
otroke in ženo«
Naš občan, Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki
prihaja iz Klanca, uspešno krmari med odgovornim službenim položajem in živahnim družinskim
življenjem. Pravi, da je družina – žena Klavdija in štirje majhni otroci – njegov glavni steber. Pri
delu črpa navdih iz vrednot krščanske demokracije, v vlogi ministra pa mu še posebej prav pridejo praktične veščine in vrednote, ki jih je pridobil pri skavtih.

»Ne bi rad bil oče,
ki pride domov
le pojest in spat.
Zavedam se,
da so moje dolžnosti
veliko širše«.

M

inistrski položaj ste zasedli v času,
ko se je država 'zavijala' v karanteno. Življenje večine se je umirilo, za vas pa je bilo verjetno ravno obratno.
Veliko časa za prilagajanje in spoznavanje
nove funkcije verjetno ni bilo?
Ob prevzemu odgovornosti sem, kot ste
sami ugotovili, moral odrezati vse občutke, zavihati rokave in poprijeti za delo.
Stanje pripravljenosti, glede na blagovne
rezerve, je bilo ob prejemu mandata zastrašujoče. Treba je bilo pogumno zavihati
rokave, stopiti skupaj ter se s celotno delovno ekipo strokovno in neumorno lotiti
reševanja tega problema.

imamo vzpostavljeno videokonferenco z
vsemi direktorji in direktoricami domov
po Sloveniji.
Le tako smo v mesecu dni lahko zagotovili nemoteno izplačilo vseh družinskih in
socialnih transferjev, morali smo zagotoviti primerne zaščitne ukrepe in pogoje
za delo tistim, ki ne glede na razmere opravljajo svojo službo. Za najpomembnejšo se je izkazala omejitev širjenja virusa
v socialno varstvenih zavodih. Sprejeti
smo morali ukrepe za gospodarstvo, za
ohranitev čim več delovnih mest in pomoč ranljivim skupinam. Zagotoviti smo
morali, da se pokojnine in drugi transferji
izplačujejo nemoteno.
Tudi sedaj zelo pozorno spremljamo razmere v domovih za starejše. Tedensko

Kateri je bil največji izziv, s katerim ste
se soočali v tem času?
Zagotovo je naša primarna skrb omejitev
števila okužb. Začel bi z domovi za ostarele.
Ti so povsod po svetu potencialno največje
žarišče koronavirusa. Domovi so kronično
podhranjeni v finančnem in kadrovskem
smislu, nekateri imajo slabo prostorsko
zasnovo. Razumem, da je nastalo stanje
posledica (ne)ukrepanja v preteklosti, zato
razmer ne bomo rešili na en mah, ampak
se jih je treba lotiti dolgoročno, k čemur
smo že aktivno pristopili. Celostna skrb za
starejše bo tako ena od prednostnih nalog
mojega ministrovanja.
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Prav tako želimo omejiti posledice koronavirusa na slovensko gospodarstvo ter
z ukrepi olajšati položaj vsem, ki delajo,
kakor tudi delodajalcem in, kot sem že povedal, pri tem ohraniti čim več delovnih
mest. Veliko izzivov nas čaka na trgu dela.
Naša prioriteta pri reševanju izzivov pa
seveda ostajajo najranljivejše skupine v
družbi. Naše aktivnosti bodo usmerjene
v debirokratizacijo sistema uveljavljanja
pravic iz javnih sredstev s ciljem narediti
sistem bolj pregleden, enostaven in uporabniku prijazen.

doživimo in da imajo zgodbo, iz katere se
bodo navdihovali, ko bodo odšli v svet, v
svoje poslanstvo.
Da me boste lažje razumeli, verjetno niste
vedeli, da sem bil več let aktiven pri skavtih. Tam sem se naučil ogromno praktičnih
veščin in vrednot, ki mi v vlogi ministra
pridejo posebej prav. Tudi tukaj veljajo
vrednote, kot so pogum in iskrenost, tovarištvo in spoštovanje. Položaj ministra me
spodbuja, da predvsem na podlagi lastnega
dela in z lastnim zgledom vodim zaposlene
do skupnih rezultatov.

Mnogi pravijo, da po dogodkih zadnjih
dveh mesecev vstopamo v novo življenje,
življenje po epidemiji. Kako drugačno
bo? Kateri bodo največji izzivi, s katerimi
se bomo kot družba soočali?
Svet zagotovo ne bo isti, kot je bil prej.
Zaradi zajezitve epidemije bomo morali predvsem upoštevati vse ukrepe, ki
jih predlagata Ministrstvo za zdravje
in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Delo od doma se mi zdi pozitivno za
usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja, ne izgublja se časa za prevoz,
gre za pozitiven učinek digitalizacije. Ob
tem bi rad poudaril še dejstvo, da sta infrastruktura in okolje zaradi tega veliko
manj obremenjena.
Objem, rokovanje in intimna bližina ljudi bo vsaj za nekaj časa še omejena. Včasih
nam to predstavlja največji izziv, saj je treba
procese dela, življenja in vsakodnevnih aktivnosti kar precej prilagoditi. Samo upamo
lahko, da bo epidemiološka slika takšna, da
bomo ukrepe lahko čim prej sproščali.

Kako pa se ob vseh teh izzivih in stresu
sprostite, kaj je vaš 'filter', kako si
napolnite baterije?
Trudim se, da sebe in celotno ekipo motiviram z izzivi, ki so pred nami. Največkrat je ves trud poplačan, če vidim, da so
rezultati konkretni oz. so dobro zasnovani na dolgi rok. Velikokrat pa učinki niso
vidni takoj, zato se mi zdi pomembno, da
imamo ves čas v zavesti, da smo tukaj za
ljudi, da jim pomagamo in da se trudimo
za vsakega izmed njih. Dobivam veliko
pozitivnih odzivov in to mi daje energijo.
Vsekakor pa je glavni steber vsega, za kar
se trudim, moja družina. Tukaj ne morem mimo žene Klavdije, ki sem ji izredno
hvaležen za vso podporo, ki jo v teh časih
še kako potrebujem.

Katere so vrednote, ki vas vodijo na
službeni poti, in katere v domačem okolju?
Pri delu črpam navdih iz vrednot krščanske
demokracije, to so svoboda, pravičnost in
solidarnost. Tiste temeljne vrednote, po katerih živim, so v resnici enake, kakor so bile
zmeraj. Želim biti čim bolj razumevajoča,
ljubeča, transparentna in odgovorna oseba.
Tako domače kot službeno okolje imam rad.
Vedno izhajam iz družine, na prvo mesto
bom vedno postavljal svoje otroke in ženo,
zato njim brez zadržkov naklonim brezpogojno ljubezen, čeprav sem zdaj velikokrat
v stiski, ker z njimi v času krize preživljam
premalo časa. Ne bi rad bil oče, ki pride
domov le pojest in spat. Zavedam se, da so
moje dolžnosti veliko širše. Želim, da sem
svojim otrokom tisti, ob katerem lahko izrazijo vse svoje občutke: jezo, žalost, pogrešanje, veselje. Tudi to, da skupaj nekaj

Kaj pa Janez Cigler Kralj kot oče najraje
počne s svojimi otroki?
Imam štiri majhne otroke. Lahko si
predstavljate, kako veselo je pri nas doma.
Tudi to razigranost in otroški smeh v naših
lepih pisarnah na ministrstvu kar pogrešam.
Z otroki pa skušam v tistih trenutkih, ki so
nam naklonjeni, preživeti čim več kakovostnega časa, jih naučiti življenjskih resnic
in jih spodbuditi, da naj odkrivajo življenje in se ga veselijo. Za 40. rojstni dan sem
dobil v dar vrtni žar, ki ga z veseljem uporabljamo skupaj. Fantje zelo radi kurimo
in skupaj pojemo, kar pripravimo. Poleg
priprave dobre hrane svoje otroke poskušam ljubeče vzgajati. Nuditi jim želim čim
več časa, jih spodbujati v kreativnosti ter
jih s svojimi dejanji konstantno opominjati, da jih imam rad. Dekleti si predvsem
želita posvečeni čas z mano, ob kakšnem
čaju. Glede na novo zaposlitev kot minister
mi tega časa pogosto primanjkuje, vendar
se mi zdi pomembno, da ga vsaj v neki meri
nadoknadimo čez vikend s kakšnim potepom v slovenske hribe. Vsi pa zelo uživamo
pri delu na domačem vrtu.
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Naša občina ponuja mnogo zanimivega.
Kateri so vaši najljubši kotički v njej?
Ko sem se s Koroškega, nato pa po devetih letih bivanja v Trzinu z družino priselil
v Komendo, je bilo to za vse precej novo
okolje. Še preden smo se preselili, sem o
prebivalcih Občine Komenda slišal same
pohvale, za katere sem zelo hitro ugotovil, da so na pravem mestu. Moram reči,
da imam sploh s sosedi zelo prijeten odnos, kar v današnjih časih ni več tako samoumevno. Svoje naredijo tudi otroci, ki
se družijo med seboj, mi, njihovi starši pa
tudi. Kraj se mi zdi izredno urejen, poln je
drobnih zanimivosti. Najbolj priljubljene
med nami so poti med Klancem, Planinskim domom in Komendsko Dobravo. Krasen gozd, prepreden s potkami, ki smo jih v
času koronavirusa dodobra raziskali. Tu se
res dobro počutimo in hvaležen sem vsem
občanom, da so nas sprejeli medse.

»Kraj se mi zdi izredno
urejen, poln je drobnih
zanimivosti. Najbolj
priljubljene med nami
so poti med Klancem,
Planinskim domom in
Komendsko Dobravo.«

Slišala sem, da se zanimate tudi za težave
lokalnih pridelovalcev.
Seveda, saj mi je zelo všeč, da je Komenda ohranila svojo noto lokalne pridelave
ter je tukaj prisotnih še več pridelovalcev,
ki negujejo lepo slovensko tradicijo. Rad
poklepetam z njimi, ugotavljamo, katere
težave so skupne vsem v Sloveniji, katere
pa veljajo samo za našo občino. Veseli me,
da se pridelovalci borijo za svoj položaj in
ne obupajo. Za našo družbo so ravno oni
zelo pomemben člen in z veseljem si radi
njihove dobrote privoščimo tudi na naših
krožnikih. Smo zadovoljni odjemalci lokalnih pridelkov in izdelkov lokalnih pridelovalcev. Z veseljem gremo na sobotno
tržnico v Komendi, kadar nam čas dopušča. To poživlja naše življenje.
Špela Šimenc
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Blaž Kölner, ravnatelj Vrtca Mehurčki

»Nadejamo se, da bomo v začetku
junija lahko v vrtec sprejeli vse, ki
si bodo to želeli«
Prve številke otrok, ki naj bi z 18. majem ponovno vstopili v Vrtec Mehurčki, so bile visoke, po
ponovnem pozivu staršem, naj otroci ostanejo doma tam, kjer je le mogoče, pa so v vrtec sprejeli
150 otrok. Ravnatelj upa, da bo vrtec kmalu sprejel vse, ki si to želijo.

»Priporočila so bila
podana s strani
Nacionalnega inštituta
za javno zdravje in v
nekaterih delih se vidi,
da morda niso bila
dovolj premišljena«.

priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na ponoven poziv, da otroci,
kjer je le mogoče, ostanejo še v domačem
varstvu, se je odzvalo še nekaj družin. Tako
smo z 18. majem ponovno sprejeli 150 od
350-ih otrok. Nadejamo se, da bomo skladno s priporočili v začetku junija lahko
sprejeli vse, ki si bodo to želeli.

N

enadno zaprtje vrtcev je večino zelo
presenetilo. Kako ste se spopadli s
tem in kaj je bil vaš največji izziv v
tem času?
Ko so se ob razglasitvi epidemije vrtci zaprli,
smo vsi pričakovali, da se po napovedanih
štirinajstih dneh vrnemo nazaj. Izkazalo se
je, da je zaprtje trajalo veliko dlje in tudi v
tem trenutku, ko smo vrtce ponovno odprli, še ni tisti pravi občutek, ki ga človek sicer
doživi, ko stopi v naše enote, v katerih se ob
običajnih dneh druži 350 otrok. Izzivi, pove-

zani z epidemijo, so se pravzaprav vrstili iz
dneva v dan že v času pred uradnim zaprtjem
pa vse do danes. V prvih dneh zaprtja smo
bili predvsem aktivni v smeri priprave nujnega varstva, ki pa ga nato zaradi novih vladnih ukrepov v vrtcu nismo mogli izvesti.
Vrtec je ponovno odprl svoja vrata 18.
maja. Koliko otrok se je vrnilo vanj?
Prve številke, ki smo jih dobili od staršev z
željo po vključitvi, so bile visoke in nemogoče se je zdelo vse organizirati skladno s

So imele vzgojiteljice v tem času izolacije
kaj stika z otroki in starši?
Vzgojiteljice so bile v času izolacije na čakanju na delo doma, saj delo od doma, na
način kot ga imajo učiteljice v šoli, ni izvedljivo. Kljub temu smo staršem pripravili skupne vsebine (nasvete ter nabor aktivnosti in dejavnosti, ki bi staršem lahko
koristili v času izolacije), ki smo jih objavili
na spletni strani. Poleg skupnih vsebin pa
so imele stik s starši oziroma otroki tudi
nekatere vzgojiteljice. Komunikacija med
njimi je potekala na zelo raznovrstne načine. Dokazali smo celo, da se »videokon-
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ferenca«, kateri popularnost je v času izolacije zelo narasla, lahko izvede tudi med
predšolskimi otroki.
S strani države prihajajo različna
navodila glede samega obnašanja otrok
in vzgojiteljic v vrtcu. Se vam zdijo v
praksi sprejemljiva in izvedljiva?
Priporočila so bila podana s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in v
nekaterih delih se vidi, da morda niso bila
dovolj premišljena. V mislih imam na primer ohranjanje razdalje pri zaposlenih (1,5
do 2 metra). V oddelkih sta dve strokovni
delavki, ki ne morata ves čas držati takšne
razdalje pri izvajanju strokovnega vzgojnega dela. Tudi navodil glede dotikanja obraza pri otrocih ali deljenja igrač, predvsem v
prvi starostni skupini, ni mogoče preprečiti. Kar nekaj usmeritev je bilo povezanih z
uporabo dodatnih skupnih prostorov, ki pa
jih nekateri vrtci zaradi različnih prostorskih pogojev težko upoštevamo. Kako uspešni smo lahko pri vseh teh priporočilih,
bomo tako videli šele po določenem času.

Kaj vam v tem času, ko se vrtci zopet
odpirajo, dela največ preglavic in skrbi?
Največja stiska se pravzaprav pojavlja
ob dejstvu, da v tem trenutku ne moremo ponuditi varstva za čisto vse otroke.
Upam, da bo s prvim junijem drugače.
Kar nekaj energije je bilo vložene, da
smo pred ponovnim odprtjem zorganizirali vse potrebno za ponovni zagon.
V mislih imam vse od čiščenja oziroma
razkuževanja igralnic pa do same organizacije skupin in strokovnih delavcev
za zadnja tedna v maju. Potem je tu še
ponoven pričetek obratovanja vrtčevske
kuhinje. Skrbi pa so bile usmerjene tudi v
samo financiranje vrtca, saj je dobilo računovodstvo različna pojasnila oziroma
usmeritve ministrstev oz. drugih državnih organov, tudi z zelo kratkimi roki, ki
so sledila interventnemu zakonu.
Nekateri otroci bodo ostali doma, pri tem
pa ne gre prezreti manjka, ki ga bodo
imeli – izkušenj, ki jih pridobijo v vrtcu,
ne bo. Kaj svetujete njihovim staršem,
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skrbnikom, kako lahko sami vsaj delno
poskrbijo za to?
Vrtec je zdravo in spodbudno okolje, kjer
otroci v obdobju najintenzivnejšega razvoja pridobivajo pomembne izkušnje na
telesnem, miselnem, čustvenem in socialnem področju. Žal je prav slednje, socialno področje, tisto, ki je v obdobju omejevanja stikov najbolj zapostavljeno in ki
ga tudi starši v tem trenutku ne morejo
krepiti. Družine se nahajajo v različnih,
za mnoge zahtevnih situacijah, pri katerih pa se ne sme pozabiti na potrebe otrok. Preživljanje skupnega časa, pogovori,
branje, družabne igre, skupno ustvarjanje.
Ne smemo pozabiti, da je predšolski otrok
v svojem bistvu zelo radoveden, zato je
pomembno poskrbeti, da ta radovednost
ne izvodeni. Pri tem nam je v veliko pomoč lahko naravno okolje. Z gibanjem, s
sprehodi, z igro v naravi otroci na najboljši možni način pridobivajo izkušnje, pomembne za sedanje in prihodnje obdobje.
Špela Šimenc

1. 6. 2020

se odpira maloprodaja v Poslovni
coni Komenda, kjer bo na voljo širok
izbor tehničnih pripomočkov.
Vabljeni!

Matica MB d. o. o.
PE poslovna cona Komenda | Pod hrasti, 1218 Komenda
T: +386 59 958 319 | E: info@maticamb.si | www.maticamb.si
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Obnovljeno Povudnikovo znamenje

Leta 2007 jo je ob 80. obletnici postavitve
pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Kranj obnovilo podjetje Art Arena d. o. o. (restavrator Jaka Grmek s Pšenične Police).
Kapelica je po 13 letih vnovič klicala po temeljiti obnovi. Pobudnika sta bila njena
skrbnika, Apolonijina vnukinja Klara Berlec in njen dolgoletni življenjski sopotnik
Albert Jeraj. Z obnovo sta sprva nameravala počakati do 100. obletnice postavitve
sakralnega objekta, a je bila tako nujna, da
bi vsako odlašanje le še poslabšalo njego-

vo stanje. Obnovo sta zaupala preizkušenemu domačemu strokovnjaku slikarju in
restavratorju Albinu Škrjancu iz Most pri
Komendi. Prvi posvet so imeli 22. februarja. Mojster Albin je ugotovil, da je kapelica
v tako slabem stanju, ker vleče vlago vase,
zaradi tega je na severni in zahodni strani
deloma že odstopil omet. Dotrajane zidake
je zamenjal z novimi, pozidal nastale razpoke, nanesel, kjer je bilo potrebno, nov
omet, očistil in pobarval kovinsko ograjo,
kapelico v celoti prebelil, obnovil pa tudi
kip Srca Jezusovega. Le-tega je namestil v

Foto: Jožef Pavlič

Apolonija Bergant, Povudnikova iz Suhadol pri Komendi, je dala leta 1927 z
možem Janezom v zahvalo za sina novomašnika Janeza Berganta (posvečen je bil 29. junija 1927, istega leta je vstopila v red šolskih sester tudi njuna
hčerka Cecilija) na domači zemlji postaviti kapelico Srca Jezusovega. Kapelico so vaščani poimenovali Povudnikovo znamenje.

kapelico ravno 1. maja. Zadnja ureditvena
dela okrog nje sta na začetku maja opravila
pobudnika obnove.
Jožef Pavlič

Prvomajska budnica letos precej drugačna
Ko smo že mislili, da bo koronavirus vzel tudi prvomajsko budnico, so se komendska godba in gasilci na koncu vendarle organizirali in jo izvedli.
V precej drugačni izvedbi, kot smo jo vajeni,
a za čas karantene kaj več ni bilo pričakovati. V deževnem prvomajskem jutru je ob 6.00
zjutraj na pot krenil kombi komendskih gasilcev, v katerem so bili poleg župana tudi
trije člani komendske godbe, katerih glas-

bo so vrteli po zvočniku. Tradicionalno so
obredli vse komendske vasi in letošnje leto
zgolj skozi »šipo« pozdravljali vaščane. Naslednje leto pa vsi skupaj upamo na tradicionalno prvomajsko budnico.
Špela Šimenc

Živahno v komendski šoli jahanja
Pred dobrim letom je v Komendi pod
vodstvom Tomaža Tabernika pričela delovati šola jahanja, za katero se
je izkazalo precej veliko zanimanje
med mladimi.
Trenutno individualne ure jahanja obiskuje dvajset otrok, velika večina deklet, le
eden je fant. Otroci lahko pričnejo s spoznavanjem jahanja pri okoli osmih letih,
malo je odvisno od velikosti posameznika. Ko smo jih z Aplenco obiskali, je bila
na svoji jahalni uri 8-letna Frida Šifrer
iz Gmajnice. »Od septembra hodim jahat enkrat ali dvakrat na teden. Zelo mi je
všeč, ker imam rada konjčke,« pove mala
Frida, mamica pa doda, da ima Tomaž izreden občutek za delo z otroki in da ved-

no pride zraven še Fridina mlajša sestrica
Elena, ki komaj čaka, da bo dovolj stara, da
tudi ona začne jahati. Vendar pa ura v komendski jahalni šoli ni samo jahanje, kajti
otrokom želijo predstaviti tudi vse ostalo,
kar spada zraven. »Šola ni samo jahanje,
je še priprava konja, pa tudi čiščenje hlevov. Stremimo k temu, da otrokom predstavimo, kaj vse spada k jahanju. Sicer pa
se pri nas otroci lahko učijo jahanja čisto
tako, za veselje in hobi, lahko pa dobijo
osnove za športno jahanje. Največ delamo
na preskakovanju ovir, tu so zajete tudi
osnove dresure. Naša vizija je ustvarjati konjske navdušence, med katerimi bo
zagotovo določen delež tistih, ki se bodo
usmerili v šport. Za razliko od nekaterih
drugih šol pri nas nič ne hitimo, prilago-

dimo se vsakemu otroku posebej,« o šoli
jahanja, ki se v tej obliki v Komendi tokrat
dogaja prvič, še pove Tomaž Tabernik.
Špela Šimenc
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Krajevna Knjižnica Komenda v času epidemije
Med epidemijo, ko je vse mirovalo, so mirovale tudi knjige v enotah Knjižnice
Franceta Balantiča Kamnik. Vrata smo v enotah v Kamniku in Komendi ponovno odprli po 4. maju, čeprav smo jih v resnici bolj priškrtnili, kot na široko
odprli. Odprtost in način poslovanja prilagajamo navodilom pristojnih ustanov, naše glavno vodilo pa sta varnost in zdravje uporabnikov in zaposlenih.
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Maj
Maj je cvetel,
a jaz ga nisem užil.
Nisem se nagledal rosnih trav,
oblakov na razviharjenem nebu
in razcvetelih dreves.
Nisem se naslišal ptic v gozdu,
odžejal ob ljubezni dekleta,
s katero bi delil vse.
Ostal sem neizhrepenjen,
neizpolnjen,
brez miru v sebi
in vsega tega,
kar prinaša ta mesec.
Jožef Pavlič

Od 18. maja dalje smo do konca veljavnosti
ukrepov za zaščito zdravja med epidemijo
odprti po poletnem delovnem času. Urnik
Krajevne knjižnice Komenda (Glavarjeva c.
37) je naslednji: ponedeljek in torek od 13h
do 19h; sreda in četrtek zaprto; petek od 9h
do 15h; sobota zaprto.
Uporaba knjižnice je prilagojena varnostnim zahtevam. Zato uporabnike prosimo, da v knjižnico vstopate z zaščitno
masko in da upoštevate oznake ter navodila. Pri vhodu si razkužite roke. V knjižnico zaenkrat vstopamo še posamično,
gradivo pa si lahko izposodimo po predhodnem naročilu. Naročate lahko po telefonu (01 834 32 98) ali po spletu v aplikaciji Moja knjižnica. Če ste pozabili svoje
geslo za dostop do aplikacije Moja knjižnica, ga lahko ponovno nastavite ali pa
pokličite v knjižnico, da vam bomo pomagali pri lažji rezervaciji ali naročanju knjige. Naj povemo, da vsak dan dobimo preko
te aplikacije veliko naročil. Kadar naročate gradivo, je priporočljivo, da sporočite točne podatke, torej avtorja in naslov.
Priporočljivo je tudi, da preko COBISS-a
preverite, če je knjiga prosta. V vsakem
primeru pa so dodatne informacije ali tudi
nasveti za branje možni po telefonu.
Čitalnica je do nadaljnjega zaprta, prav
tako ni mogoča izposoja igrač.

Čas epidemije je prinesel nekaj spoznanj.
Prvo je to, da branje potrebujemo. Ko naši
bralci in bralke niso mogli do klasičnih,
papirnatih knjig, so posegali po e-knjigah. Omogočili smo namreč vpisovanje
preko spleta in odpravili ovire, ki v običajnem času ne dopustijo izposoje (dolg
na izkaznici, pretečeno članstvo). Če je
bilo v januarju izposojenih 176 knjig in
v februarju 191, sta zadnja dva tedna v
marcu povzročila skok na številko 468
izposojenih e-knjig, v aprilu pa je bilo
izposojenih 847 e-knjig. Drugo spoznanje, ki se tiče knjižnice, pa je to, da ljudje
knjižnico potrebujejo. Prejeli smo veliko
klicev, vprašanj in e-pošte in ko smo ponovno odprli vrata, so bili bralci in bralke
zelo veseli.
Vsem se zahvaljujemo za potrpljenje in
mnoge besede spodbude ter hvaležnosti,
ko smo ponovno omogočili izposojo. Nismo vedeli, da ljudje knjižnico tako pogrešajo. To nas lahko samo veseli, saj tako
vemo, da je bralna kultura vtkana v tkivo
naše lokalne skupnosti in da je knjiga del
življenja, s tem pa tudi znanje in rast.
O nadaljnjih morebitnih spremembah vas
bomo obveščali na spletnih straneh knjižnice in Občine.
Mag. Breda Podbrežnik Vukmir

Čas epidemije je
prinesel nekaj
spoznanj. Prvo je to, da
branje potrebujemo.
Drugo spoznanje, ki
se tiče knjižnice, pa je
to, da ljudje knjižnico
potrebujejo.
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Kaj bo s suhadolskimi »Mlinčki«?
(Iz pogovora z njihovim skrbnikom in obnoviteljem Romanom Urbanijo iz Bukovice pri Vodicah)

Foto: Jožef Pavlič

Pandemija covid-19 in priporočilo slovenskih zdravstvenih delavcev, naj ljudje hodijo čim več v
naravo, je povzročila tudi veliko povečanje števila obiskovalcev t. i. »Mlinčkov« pri Mrzlem studencu pod Hosto, kakšen kilometer in pol oddaljenih od Suhadol.

Roman Urbanija vzdržuje in obnavlja »Mlinčke«

K

temu je prispevala tudi urejena in
označena kolesarska pot skozi šest
občin, med njimi našo, komendsko.
V času karantene je »Mlinčke« vsak dan
obiskalo več sto ljudi. Prihajali so z avtomobili, s kolesi, peš. Tolikšen obisk je
presenetil tudi glavnega zaslužnega zanje
v zadnjih letih, Romana Urbanijo iz bližnje Bukovice pri Vodicah, ki »Mlinčke«
obnavlja in zanje skrbi od smrti zadnjega
njihovega skrbnika Petra Podlipnika iz Suhadol leta 2013. Kako in zakaj skrbi zanje,
mi je zaupal v pogovoru 6. maja.
Romana Urbanijo je za to, da je po smrti
Petra Podlipnika prevzel skrb za »Mlinčke«, pridobil Karel Matuš, velik ljubitelj in

navdušenec te suhadolske znamenitosti,
pri kateri pomaga, kolikor more (šteje že
85 let), vse od leta 1996. Imel je srečo, da
avtobus pri Ljubljanskem potniškem prometu vozi tudi »Skadovc« Peter Zarnik, ki
je Romana začel navduševati, da bi prav
on, čeprav ni domačin, prevzel »Mlinčke«, saj je imel že izkušnjo s postavljanjem
mlinčkov na potoku v kolovških gozdovih.
»Mlinčki« pri Suhadolah so namreč vedno bolj »propadali«, kajti les zahteva nenehno nego in skrb, zamenjavo dotrajanih
delov, obnovitvene posege. Roman je vse
to videl, ker se je, potem ko si je z življenjsko sopotnico Natašo ustvaril dom v bližnji
Bukovici, pogosto sprehodil po bližnjici

skozi gozd do te suhadolske zanimivosti.
Ni mu bilo vseeno, kaj bo z »Mlinčki«. Zato
je na Karlovo vztrajno prigovarjanje in
prepričevanje prevzel skrb zanje. Tudi zaradi tega, ker je bila rajna Milena Vodlan iz
Suhadol teta njegove partnerice Nataše oz.
sestra žene Vide njegovega tasta rezbarja
Franca Kublja, ki je za »Mlinčke« izrezljal
gozdnega škrata, izdelal veliko leseno kolo
in leseni kozolec, bližnjo drvarnico pa komendski podžupan Igor Štebe iz Žej (Tesarstvo Štebe).
Kako zahtevnega dela se je lotil, vidi Roman
šele po sedmih letih skrbi za »Mlinčke«. Večino mora narediti sam. Malo mu je pomagal Franc Hočevar iz Bukovice in pa, dokler

Foto: Jožef Pavlič

Urejen dotok vode v »Zvonetov bajer«

»Žegnani studenec«

Foto: Jožef Pavlič

je še mogel, Karel Matuš. Roman sam plačuje vse stroške za gradbeni material, naj bo
to les, pesek, cement in drugo. Na dan pogovora je ravno betoniral korito v vrhnjem
delu struge potočka Mrzli studenec.
Nekateri Skadovci in drugi ljubitelji »Mlinčkov« se spotikajo ob tem, a Roman pojasnjuje, da mu ni kazalo narediti drugega, če
je hotel »Mlinčke« ohraniti za prihodnost.
Kako dolgo bo še skrbel zanje, ne ve. Glavni
razlog, da vztraja, je spoštovanje do Karla Matuša, ki mu »Mlinčki« pomenijo zelo
veliko. Po vsej verjetnosti jih bo kmalu prepustil »usodi«, kakršna pač bo. Tudi zaradi
tega, ker mu jih uničujejo otroci (mečejo
kamne v mlinska kolesa, jih poškodujejo,
hodijo po strugi Mrzlega studenca, starši
oz. njihovi varuhi pa vse to dopuščajo).
Še bolj ga žalosti, da odrasli obiskovalci
puščajo za sabo obilo nesnage od »čikov« do
pivskih pločevink, odpadkov hrane, papirja.
Roman vse to pospravlja in si misli svoje:
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Redni obiskovalci »Mlinčkov« so Peter Pibernik ter zakonca
Burnik iz Suhadol

»Nekulturni ljudje! Sem ste prišli, da bi se
sprostili, uživali, nadihali svežega zraka, za
seboj pa puščate svinjarijo!« To ga zelo boli,
ne more razumeti, da so lahko obiskovalci
narave takšni. Kdaj pridejo tudi »vandali«,
pred katerimi ni nič varno. Pred leti so sneli
glavno mlinsko kolo in ga zažgali.
Roman Urbanija mi je, ko sem mu omenil, da marsikateremu ljubitelju narave ni
všeč, drugi pa to zagovarjajo, da je »Mlinčke« obdal s kamenjem, skalami in da betonira njihovo »korito«, odgovoril, da bi
jih prav rad obnavljal v obstojnem lesu, če
bi mu kdo plačal vsaj material. Doslej mu
je le nekdanji komendski župan Tomaž
Drolec prek Turističnega društva Komenda preskrbel 250 evrov, nekaj mu prispeva
Društvo upokojencev Komenda. To ima do
njega še najlepši odnos, ceni njegovo delo.
Občina Komenda mu ne pomaga, druga
društva razen DU Komenda tudi ne, vsi pa
obiskujejo »Mlinčke« in dajejo pripombe. Sam sem ujel dvoje: »Jože, »Mlinčki
so uničeni!« »Ali si že videl betonarno?«
Romanu bo tega počasi zadosti, prepustil
bo skrb za »Mlinčke« drugim. Tudi zaradi nespoštljivega odnosa številnih ljudi do
njih. Je pa zanje v zadnjih letih veliko naredil, skrbi tudi za njihovo okolico. Dan pred
mojim srečanjem je nasipal pot.
Poleg njih je uredil t. i. »Žegnani studenec«, kakšnih 200 metrov oddaljen
od »Mlinčkov«, postavil leseno klop na
»Strmci« na poti na Hosto (Koseški hrib),
uredil dotok Mrzlega studenca v »Zvonetov bajer« kakšnih sto metrov zahodno od
»Mlinčkov«, tam postavil v vodo mlinsko
kolo. Naredil je tudi kamnito »štalico« za
jaslice, vanje dal Sveto družino.
»Stalna skrb,« mi je omenil Roman. Kdo ga
že pohvali za to, večinoma pa ne. Izletniki
pridejo, uživajo, si odpočijejo in gredo, Roman pa ostaja sam z »Mlinčki«. Prav zato

se je odločil, da jih bo obnovil v kamnu
in betonu, saj les zdrži v vodi in takšnih
razmerah, kot so pod Strmco, le kakšno
leto, leto in pol. Težavo pa povzroča tudi
lastništvo nad zemljo, kjer so »Mlinčki«,
in okoliški objekti. Ker to še ni rešeno z
načrtovano dolgoročno najemno pogodbo,
je več lastnikov (B'lkova Slavka, Župnija Komenda, Kodretov Metod …), Roman
dela po lastnem premisleku in načrtih. Če
bi bilo rešeno, bi delal v dogovoru z lastniki
pa tudi plačniki storitev. Ker v glavnem vse
dela sam, na lastne stroške, si tudi jemlje
pravico, da sam odloča, kako bo obnovil in
vzdrževal »Mlinčke«.
Ko sem se poslovil od Romana, sem videl,
kako spretno obnavlja, kar je potrebno pri
»Mlinčkih«, za to uporablja vsakovrstna
orodja in aparate. Zaznal sem tudi žalost
v njegovih očeh in na obrazu, zaskrbljenost v besedah, kako bo z »Mlinčki« v prihodnje, ko Roman ne bo več skrbel zanje.
Hkrati je to tudi klic, naj njegovo delo, ko
ga bo opustil (tudi iz družinskih razlogov),
nadaljuje kdo drug. Mogoče od mlajših
za naravo navdušenih, ročno spretnih in
požrtvovalnih članov DU Komenda. Seveda
z večjo denarno in moralno podporo, kot jo
uživa on sam.
O prihodnosti »Mlinčkov« bo beseda tudi
na prihodnji seji Upravnega odbora DU Komenda. Kakšno je stanje z »Mlinčki«, se je
7. maja z nekaterimi voditelji sekcij in člani DU Komenda prepričal predsednik DU
Komenda Saša Lenarčič. Srečal se je tudi z
njihovim skrbnikom. Upajmo, da bo tudi to
pomagalo pri ureditvi lastništva parcel, na
katerih so »Mlinčki«, pogodbe o njihovem
lastništvu in upravljanju in redne denarne
podpore za vzdrževanje in ohranjanje velike komendske in slovenske zanimivosti.
Jožef Pavlič

Foto: Jožef Pavlič
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Prave 'reveže' je treba poiskati
Ravno sem se vrnila s 'sprehoda' po podeželju. Polna vtisov,
misli, razmišljanj, ki jih preprosto moram deliti z vami.

Iznajdljivost tukaj ne pozna meja (ročno
narejeno kladivo).

Končano ogrodje hiše z lastnico.

Z

godba, ki jo bom tokrat delila z vami,
se je začela nekaj tednov nazaj, ko je
mlada mamica potrkala na vrata misijona z besedami, da išče delo. Po nekaj
dneh sva se spoprijateljili in prosila me je,
če ji posodim 40000 Ar (10 €), da bi kupila novo hiško, ker se je njena stara hiša
porušila. Izkušnje tukaj so me naučile, da
denarja nikoli ne razdeljujem, tudi če so to
majhne vsote. Situacijo vedno najprej dobro preverim. V boju za preživetje veliko ljudi goljufa in denar, namesto za tisto, za kar
so prvotno prosili, porabi za kaj drugega.
Nekateri tudi za nakup alkohola ali tobaka,
česar pa nikakor ne smem podpirati. Zato
želim pripovedi ljudi, ki prosijo za pomoč,
vedno natančno preveriti.
Tako smo se nekega dne skupaj z otroki
odpravili obiskat to mamico z otrokom, ki
živi v bližnji vasici. Pot nas je vodila nekaj več kot 4 km stran od misijona po ozkih stezicah in brveh, med riževimi polji
in nasadi kave. Narava tukaj je res neverjetna. Na cilju sem našla porušeno hišo, v
majhni, tudi na pol porušeni hiški, podobni kokošnjaku, v kateri mlada mamica živi,
pa sem našla še močno shujšano starko.

Ob pogledu nanjo mi je zastal dih. Še nikoli
nisem videla česa takega. Bila je tako shujšana, da so se ji videle vse kosti. Vendar pa
je bila ženica še vedno pri močeh. Zahvaljevala se je za obisk in prosila, da bi jo odpeljali v bolnišnico. Poleg starke v majhni
porušeni hiški živi še ena njena hčerka
skupaj s svojimi petimi otroki. Kamorkoli
prideš kar mrgoli otrok. Tudi otroci so bili
lačni in slabotni. V porušeni hiški veliki 2 x
1,5 m živijo torej starka, dve njeni hčerki in
skupno 8 njunih majhnih otrok. Najstarejši je star komaj 4 leta. Osem parov iskrivih
otroških oči je z upanjem zrlo vame. Takrat
sem spoznala, da je prave reveže res treba
iskati in se ne pokažejo sami od sebe. Vesela sem, da sem jih našla, in hkrati žalostna,
da je sploh prišlo do take situacije. Tako
kot jaz se verjetno tudi vi sprašujete, kje so
očetje teh otrok. Odšli so. Moški tukaj na
podeželju ne poznajo zvestobe. Imajo več
žena, skrbi za svoje otroke pa ne posvečajo
pretirane pozornosti. Zato morajo ženske
same skrbeti za svoje otroke.
Takoj naslednji dan sem poklicala delavce,
ki so v gozdu poiskali les in postavili leseno
hiško. V enem tednu so uspešno postavi-

li ogrodje hiše, v naslednjem tednu pa nas
čaka še postavljanje sten in strehe. Ostarela
bolna ženica je morala biti pridna gospa, ko
je še imela nekaj več moči. Posekali smo namreč plevel in visoko travo na njihovi zemlji
in našli nasad klinčkov, kave in banan, ki ga
prej sploh ni bilo videti. Starko sem seveda
odpeljala v zdravstveno oskrbo našega misijona. Dan, ko smo postavili ogrodje hiše, je
bil poln veselja in topline. Solze so bile v očeh
mlade mamice, ki še ni dopolnila 20 let.
Verjetno vas zanima, koliko stane postavitev takšne hiške. Glavni stroški so bili
nakup lesa in plača delavcem. Iznajdljivost
delavcev ne pozna meja. Za izdelavo hiše
ne potrebujejo skoraj nič, niso uporabljali
metra, žage ali kladiva. Vse orodje si izdelajo sami. Kos lesa skrbno izrezljajo in ga
uporabijo namesto kladiva. Namesto metra pa uporabljajo razmik med prsti. Les
sekajo z doma narejenimi sekirami, obvezna oprema vsakega moškega tukaj pa
je tudi mačeta. Vse skupaj bo strošek hiše,
ki je za razmere tukaj zelo velika (dolga 4
metre), približno 40 €. Vesela sem, da lahko pomagam. Z majhnimi dejanji. V tem
čutim svoje poslanstvo, pomagati tistim,
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ki pomoč najbolj potrebujejo. Čeprav je strošek hiše majhen, je
veselje ljudi, ki so dobili streho nad glavo neizmerno. Še posebej
zdaj, ko se dnevi krajšajo in se bliža hladnejše obdobje. V takšni
majhni hiški živi povprečno nekje do deset oseb, skupaj z otroki. V
hiši ni pohištva, tudi njihovo imetje je majhno. V vsakem gospodinjstvu lahko vidimo njihovo skromnost: dva lonca, eden ali dva
krožnika in nekaj žlic, podloga za spanje, vedro, nekaj oblačil. Pri
malo bolj premožnih lahko najdemo tudi odejo.
Takšni sprehodi po podeželju so v resnici del mojega poslanstva,
ker ljudi poskušam spodbujati k samooskrbi in jim ne samo razdeljevati dela. April je tukaj mesec hude revščine, ker ljudem
zmanjka riža, nov riž pa še ne obrodi, zato iščejo delo na misijonu. Dnevno na misijon pride iskat delo več kot 50 ljudi. Normalno je, da dela takemu številu delavcev ne moremo zagotoviti,
tudi finance nam tega ne dopuščajo. Delavce sem zato razdelila na
dve skupini. Polovica jih dela na misijonu, polovica pa dela doma.
Vsake toliko se odpravim na sprehod po podeželju, kjer obiščem
domačine in si ogledam njihove domačije ter nasade kave, banan,
klinčkov in drugih dobrin. Ljudem, ki ne sadijo in se ne trudijo biti
samooskrbni, ne nudimo rednega dela. Najprej jih spodbujamo k
sajenju, potem pa jim omogočamo tudi delo. Domačini tukaj so
zelo gostoljubni. Vsak me povabi v svojo hišo. Če imajo kaj kuhanega, vedno ponudijo. Veseli so, če jih obiščem. Tako se ljudem
lahko zares približam in pomagam tistim, ki pomoč potrebujejo.
Revnih družin je na žalost veliko. V resnici jih občudujem, kako
sploh lahko preživijo v takih razmerah. Moram se sprijazniti, da
takšno pač je njihovo življenje. Preprosto, skromno, iz dneva v
dan. Tudi moji dnevi tukaj kar bežijo. Ne morem verjeti, da teče
že sedmi mesec, odkar sem prišla sem. Ljudje so me vzeli za svojo.
Dnevi so polni dogodivščin in zgodb, objemov in stikov dlani. Oni
bogatijo mene, jaz pa njih.
Morebitne darove tega meseca bom namenila za postavitev še
kakšne nove hiške najrevnejšim domačinom. Podatke za nakazilo
hranijo v uredništvu Aplence.
Katja Ravnikar

Veselje pod nebeško streho.

Skupinska slika po končani delovni akciji.

Postavljanje hiše.

Stara porušena hiša.

Ženske so poskrbele, da delavci niso bili lačni.

Riževo polje in kavovci.

Nakup lesa za gradnjo hiše.
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Popotnik Dejan Nemec iz Suhadol

»Potovanja naredijo ljudje«

Foto: Jožef Pavlič

Med Slovenci, ki so se zaradi izbruha pandemije covid-19 vrnili
iz tujine domov, je tudi Dejan Nemec iz Suhadol pri Komendi.
Prekinil je bivanje in delo v Novi Zelandiji. Po zapletenem prihodu v domovino je moral za en teden v karanteno v hotel Epic
v Postojni, trenutno biva pri starših Branku in Valentini. Vrnitev
iz Nove Zelandije je bila povod in priložnost za opis te daljne
lepe dežele, njenih značilnosti in zanimivosti, ljudi in Dejanovega bivanja in dela v Aotearoi ali Deželi dolgega belega oblaka,
kot Maori poimenujejo Novo Zelandijo.

D

ejan, prav je, da se najprej kratko
predstaviš.
Po OŠ Komenda-Moste sem obiskoval srednjo medijsko šolo v Ljubljani, nato
študiral na Inštitutu in Akademiji za multimedije (IAM) v slovenski prestolnici, kjer
sem si pridobil naslov inženirja medijske
produkcije. Zaposlil sem se kot asistent
snemalca na POP TV, pripravljali smo oddaje Preverjeno.

na katerem so lepe plaže, vulkani in druge zanimivosti. Posebnih načrtov nisem
imel, delal sem jih sproti, pri zajtrku,
po pogovorih z domačini, popotniki. Po
enem mesecu se mi je ponudila možnost,
da kot prostovoljec pomagam vdovi pri
delih okrog hiše. Za to sem dobil zastonj
hrano in stanovanje. Tam sem ostal dva
tedna. Ker se je že bližala zima, sem si našel udoben hostel za daljše bivanje in se
preselil v drugi del Nove Zelandije – Južni
otok. Nastanil sem se v mestu Blenheim
na severnem delu otoka, kjer sem delal
dva meseca na žagi. Hostel je bil namreč
te vrste, da so ti preskrbeli delo. Nato sem
tri mesece opravljal razna dela v zasebnem vinogradu. Tam mi je bilo še najbolj
všeč, saj je bilo delo zanimivo in imel sem
dobre sodelavce. Blenheim je eno izmed
bolj sončnih mest v Novi Zelandiji, zato

je njegova okolica zelo primerna za gojenje vinske trte, posebej proizvodnjo belih
vrst vina. Novembra sem prekinil z delom,
ker sta me obiskala prijatelja iz Slovenije.
Tri tedne smo potovali po Južnem otoku,
hodili v gore, občudovali jezera, reke, slapove, fjorde … Ko sta se prijatelja poslovila, sem se odpravil v Northland, čisto na
severu Severnega otoka, kjer sem si našel
delo vrtnarja v naselju za upokojence. Tam
me je konec marca »ujel« koronavirus.
Kaj je izbruh pandemije pomenil zate?
Takoj sem izgubil delo v naselju za upokojence in na srečo sem se pridružil ekipi delavcev na plantaži kivijev. Tam sem delal še
potem, ko so oblasti že začele izvajati četrto
stopnjo varnostnih ukrepov, kar je pomenilo, da so se smela opravljati le nujno potrebna dela. Med te je spadalo tudi obiranje

Kako je bilo po prihodu v Novo Zelandijo?
V Auckland sem prispel 1. marca 2019.
Najprej sem si kupil rabljeni avtomobil z
vgrajeno posteljo. Z njim sem sam prevozil ves Severni otok (Novo Zelandijo
sestavljata Severni otok in Južni otok),

Coromandel (Severni otok)

Foto: arhiv Dejana Nemca

Kaj te je vodilo tako daleč od Slovenije?
Najprej zanimanje za Novo Zelandijo, pa
tudi možnost, da jo obiščem s pomočjo
enoletnega delovno-počitniškega vizuma.
Teh Slovenija dobi le 100 na leto. Prijave
se začnejo opolnoči, po kakšnih petih minutah pa zaključijo, ker je toliko prosilcev.
Uspel sem tretje leto. Drugo leto sem se
že prijavljal, pa je ravno takrat zmanjkalo
električnega toka. Ko je spet bil, so bile prijave že zaključene.

Vrnitev domov je bila prava odisejada …
Najprej sem se obrnil na slovensko veleposlaništvo v Canberri v Avstraliji, od koder
so me obveščali o možnostih za vrnitev v
Slovenijo s pomočjo evropskih repatriacijskih poletov. Dobil sem let z avstrijskim
letalom, kljub karanteni uspel priti do letališča v Aucklandu, od tam letel skupaj s
še eno Slovenko do Kuala Lumpurja v Maleziji, kjer so le natočili gorivo, nato pa do
Dunaja. Poleta sta v celoti trajala 24 ur,
letalo je bilo nabito polno, vsi smo imeli
maske na obrazu. Z Dunaja sva z rojakinjo
potovala z vlakom do zadnje postaje pred
mejo s Slovenijo, od tam s težkim nahrbtnikom peš do meje, kjer so nama izmerili
temperaturo in naju spustili v Slovenijo.
Sopotničini starši so nama nato pripeljali
avto in z njim sva se odpeljala za en teden v
karanteno v postojnski hotel Epic. V Suhadole sem se vrnil 19. aprila.
Vrniva se še v Novo Zelandijo. Kakšna
dežela je to, kakšni so njeni ljudje?
Čudovita dežela, polna naravnih lepot, pa
tudi nevarnosti (delujoči vulkani, Whakaaari je leta 2019 zahteval žrtve, katastrofalni potres leta 2011 v Christchurchu
tudi). Belopoltim domačinom pravijo »Kiviji«, Maori, tudi prebivalci Nove Zelandije, pa so temnejše polti. Prebivalstvo je
zelo mešano, saj je država odprta do tujcev.
Prevladuje angleški vpliv, močan je tudi

French Pass (Južni otok)

sosednji avstralski, pa ameriški. Ljudje so
prijazni, odprti, z njimi hitro navežeš stik.
Novozelandci živijo večinoma v lesenih,
lepo opremljenih hišah. Zelo radi se zadržujejo v naravi, čolnarijo, veslajo, ribarijo,
hodijo v gore … Samo življenje je dražje kot
v Sloveniji. Ko dobiš delo, te preizkusijo
prvi dan; če si priden in vesten, ti zaupajo. Plača je tedenska. Kot zanimivost: na
obiske moraš, če hočeš piti alkohol, tega
prinesti s seboj; z nealkoholnimi pijačami
postreže gostitelj. Jedi so enostavne, veliko
zelenjave, ovčetina, ribe …
Ali si se srečeval tudi s Slovenci?
Skoraj v vsakem od hostlov, v katerih sem
bil, je bil poleg mene vsaj en Slovenec. Po
prihodu v Novo Zelandijo sem se udeležil tudi slovenskega piknika v Aucklandu.
Prišlo je okrog 30 rojakov. Bilo je prijetno,
jedli smo slovensko hrano, se pogovarjali.
Ali se ti je na poti pripetilo tudi kaj
neprijetnega?
Najhuje je bilo, ko mi je odpovedal prvi avtomobil. Popravilo bi stalo 1700 dolarjev.
Raje sem kupil novega, za manj denarja, in
celo boljšega, kot prvega.
Se nameravaš vrniti na Novo Zelandijo?
Zaenkrat ne, je še toliko drugih držav, ki bi
jih rad videl. Moram pa tudi počakati, da
vidim, ko se bo razpletlo s koronavirusom.
Čaka me še jugovzhodna Azija, Indija, Južna Amerika … Veliko dežel in krajev, kamor
si želim potovati, jih obiskati.
Nova Zelandija pa ni tvoje prvo potovanje,
kajne? Že prej si veliko potoval …
V srednji šoli sem bil s sošolko tri tedne
na Finskem, kjer sva sodelovala pri med-

Müller Hut, v ozadju Mount Cook, najvišja
novozelandska gora, 3724 m (Južni otok)

narodnem projektu s področja medijske
produkcije. Kot študent sem štiri mesece
pomival posodo v restavraciji na severu
ameriške zvezne države Pensilvanija; od
tam obiskal Filadelfijo, New York, se udeležil več koncertov. Po koncu študija sem s
prijatelji z najetim kombijem obiskal več
evropskih držav: nekdanje jugoslovanske
republike, Romunijo, Tenerife. Sam sem
tri tedne štopal po Islandiji.
Zakaj potuješ, kaj ti dajejo potovanja?
Potovanje je zame preprosto »nekam iti«.
Kamor koli, samo da zamenjam okolje in
začnem raziskovati. Ni pomembno, ali v
svoji državi, sosednji ali na drugem koncu
sveta. Rad potujem tudi sam, saj je to zame
izziv, mi daje večjo svobodo. Je pa tudi
odklop iz »realnega življenja«, v katerem
je pomembno samo, katero znamenitost
si bom ogledal danes. Na potovanjih dobiš dragocene izkušnje za vse življenje, se
osamosvojiš in spoznaš veliko prijateljev iz
vsega sveta.
Jožef Pavlič

Foto: arhiv Dejana Nemca

kivijev. Začel sem se spraševati, ali bom še
imel delo ali ne, ali se bom še lahko vrnil v
Slovenijo (vizum bi mi potekel konec maja),
kako se bom preživljal, denar bi mi hitro
kopnel, nazadnje sploh ne bi več mogel domov. Sklenil sem, da se vrnem v Slovenijo,
dokler še imam denar za letalsko vozovnico.

Foto: arhiv Dejana Nemca

Skupna pojedila v hostlu v Blenheimu
(Južni otok)

17

Foto: arhiv Dejana Nemca
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Zgodba, ki se je začela
s kepico gline

Tina Avguštin izhaja iz suhadolske družine, v kateri je glina prisotna že več kot 60 let. Toda njena zgodba je drugačna in ni
povezana s pečarstvom. Tina je pred leti vzela kepico gline in jo
uporabila po svoje. Spoznala je namreč, da je glina pomembna
in posebna tudi za zdravstvene in kozmetične namene …

G

lina iz Komende je med tistimi, ki
jih področje vsaj malo zanima, dobro poznana. V zadnjih časih je glina
pomemben element kozmetičnih izdelkov,
prejšnje generacije pa glini za zdravstvene
in lepotne namene niso namenjale prav
veliko pozornosti, saj tudi povpraševanja
ni bilo veliko.
»Le naša babi je imela vedno pospravljen kakšen kozarček gline v prahu in ve-

dro glinenih oblog, ki jih je uporabila za
različne težave,« pove Tina, ki ji je glina
prišla na pot čisto spontano, pa čeprav je
v resnici z njo živela od nekdaj. »Mislim,
da se je vse skupaj začelo med študijem,
ko sem opravila prvo šolo masaže. Delati
sem začela kot študentka v različnih salonih, spa centrih in zdraviliščih, kjer se
je znanje terapij, masaže, nege in uporabe gline stalno prepletalo. Glina med

nego obraza, glina pri oblikovanju telesa,
glina pri razstrupljanju, glina pri protibolečinski terapiji … In na tem mestu se
je vse povezalo v celoto. Spoznala sem, da
imamo prav to glino, ki jo vsak dan uporabljam v salonu – doma!« Po uspešno
zaključenem študiju se je Tina vpisala še
v kozmetično šolo ter naredila kup dodatnih izobraževanj. Ko se ji je zdelo, da
dovolj, je pričela razvijati svojo glineno
zgodbo. Ustvarila je kolekcijo kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo slovensko, domačo glino.
Tina pravi, da si ni nikoli predstavljala,
da bo glina krojila tudi njeno poslovno
pot. »Verjetno pa mi je bila vendarle usojena,« pravi. Njeni domači so njeno idejo
o negovalnih izdelkih iz gline takoj podprli. Partner Miha je pustil službo za nedoločen čas in skupaj sta 'skočila' v neznano, vmes sta vse skupaj popestrila še
dva sinčka. Danes zgodbo glinenih vilinčic (kot imenujejo svoje izdelke) več kot
uspešno ustvarjajo trije zaposleni in ena
študentka. Tinina želja od začetka je bila
ustvarjati naravno kozmetiko na osnovi domače, slovenske gline iz Komende.
»Vsi naši izdelki so zato glineni, naravni
in zelo učinkoviti. Verjamem v rezultate,
ki jih lahko vidim in občutim ter verjamem, da nam takšne rezultate lahko prineseta samo narava in dolgoletne izkušnje,« pove Tina o izdelkih, med katerimi
najdemo šampone, maske za obraz, deodorante, mazila za telo, pilinge, kopeli …
Pa tudi glino za pitje. Izdelki nastajajo v
njihovi 'glineni koči' v Suhadolah.
Ljudje smo preveč navajeni
vzeti tabletko …
Prvi Tinin spomin na to, da je glina lahko uporabna tudi v drugačne namene, je
dogodek, ko jih je pred leti obiskal oče
njene prijateljice. Prišel je po glino, ker je
prijateljico zelo bolela glava in prav nič ji
ni pomagalo. Odločil se je in ji vsak večer na glavo za nekaj ur privezal glino. Po
nekaj večerih je prijateljičina migrena izginila. Mnogo let kasneje pa se ji je močno vtisnil v spomin pogovor z zdravnico:
»Spomnim se, ko je do mene pristopila
zdravnica v Murski Soboti, ko sem delala
promocije v naravni trgovini, in z nekaj
besedami povzela bistvo uporabe gline:
'Jaz vem, da glina pomaga in deluje, ampak ljudje smo navajeni vzeti tabletko, ki
nam pomaga bolečino pozabiti. Za glino
preprosto nimamo več časa. Vsi želijo
zdravilo to-go.'«
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A pri glini ne gre tako, poudarja Tina Avguštin, saj je na rezultate potrebno počakati vsaj 21 dni. V čem pa je v resnici
taka skrivnost gline? »Uporaba gline v
kozmetiki ni nič novega – glino je uporabljala že Kleopatra v njenih lepotnih ritualih več kot 1800 let nazaj. Ta čudovita
naravna lepotna sestavina je namreč naravno bogata z minerali in ima izjemno
magnetno moč čiščenja nečistoč in toksinov. Glina je polna nasprotij – je močna in hkrati nežna do organizma, ima pa
tudi veliko energijsko moč.« Tako glino
na kratko opiše Tina, ki je prepričana da
je prav tako kot izdelek, ki ga nase nanašamo, pomemben tudi ritual – vzeti si
čas zase, imeti se rad.
Špela Šimenc

Odnos do divjih živali pomeni
naš odnos do okolja
Že dlje časa sem razmišljal, da bi kaj napisal o divjadi, zdaj ko nas je pa doletela korona z vso
spremljajočo situacijo, v kateri smo se 'hočeš nočeš' znašli, je tak zapis postal nuja. Že marca, v
drugem tednu naše prisilne izolacije, me je poklicala prijateljica, ki ima doma kmetijo: »Zdaj je
pa tega dovolj! Kaj bomo storili za to ubogo divjad, ki nima niti toliko miru, da bi se na travniku
pred našo hišo lahko pasla, kot se je vedno do zdaj!«

N

ato sem slišal, kako ljudje kljub
temu, da vedo, da so v gozdiču
med travnikom in njeno domačijo,
srne, zajci, lisice našli zavetje, zakorakajo s spuščenimi psi naravnost v goščavje,
kjer divjad poskuša skriti. V tem primeru,
ko pes steče za srno dovolj daleč, ta nima
praktično nobene možnosti preživetja, saj
te travnike in gozdič uokvirja pravokotnik
štirih prometnih cest.
Lovci LD Komenda smo na našem območju
dolžni spremljati in ugotavljati stanje divjadi, njeno številčnost, zdravstveno stanje,
gostoto na določeno površino in delovati
v prid ustreznega okolja za zdravo in številčno primerno populacijo. To počnemo
praktično celo leto, mesec marec in april
pa sta odločilna za ustvarjanje slike populacije divjadi za tekoče leto. Za nas je to
najlepši del leta, saj ugotavljamo, kako je

divjad prezimila, kje je ustrezna gostota,
kje jih je premalo, da lahko ustrezno načrtujemo svojo dejavnost. Letos je bila ta
dejavnost zame in ostale lovske tovariše
muka. Težko je bilo gledati, kako so ljudje
hodili prav povsod, izven ustaljenih poti, v
grmovje, goščave, slišali so se kros motorji, štirikolesniki, čeprav zakon sankcionira
njihovo vožnjo v naravi. Tam, kjer je divjad vsa leta normalno izstopala, je sploh ni
bilo na spregled, le v gozdu se je do teme
vznemirjeno oglašala.
Ne bom našteval vseh teh za naravo in divjad bolečih situacij, raje bom spregovoril
o življenju divjih živali. Na primer srnjad,
ki nima razvitega prežvekovalnega sistema kot jelenjad ali govedo, se mora vsled
prebavnega trakta hraniti vsaj šestkrat na
dan; vmes pa počiva, da se hrana predeluje. Najintenzivnejše hranjenje se odvi-
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Srne in druge živali polegajo,
ne vznemirjajmo jih
Spoštovani souporabniki naše prelepe narave! Srnjad
in tudi druge živali (zajci, fazani, številne zavarovane vrste …) v našem okolju so že začeli s poleganjem
mladičev. Srne svoje mladiče polegajo na travnikih in
v gozdovih. Vse tja do avgusta so mladiči nemočni in
nebogljeni ter zato lahek plen prosto gibajočih se psov!
Prosimo vas, da v skrbi za naravo vsi skupaj upoštevamo zakonska določila ter pse med sprehodi po gozdovih, travnikih ter ob vodotokih vodimo na povodcih. S
svojimi štirinožci se držimo ustaljenih poljskih, gozdnih ter obvodnih poti in tako čim manj vznemirjamo
živali v tem ranljivem obdobju.
Za vaše sodelovanje pri skrbi za naravo se vam iskreno zahvaljujemo! Naša lovsko-čuvajska služba z opozarjanjem in nasveti aktivno deluje v našem skupnem
prostoru, v primeru kršitev pa tesno sodeluje s pristojnimi službami.
V imenu Lovske družine Komenda, starešina Goran Peršin

ja zgodaj zjutraj in zvečer, a tudi takrat ji s svojo dejavnostjo ne
privoščimo miru. Lahko bi se zavedali, da so divje živali na teh
prostorih prisotne dosti dlje od nas ljudi, zato so prilagojene na
okolje, ne pa na naše nekontrolirane posege v okolje. Dovolj je,
da se sprehodimo v času hranjenja divjadi, tudi če imamo psa na
vrvici, in bomo prekinili ta cikel prehranjevanja. Tako vznemirjanje povzroča neredno hranjenje, kar se odraža na telesni kondiciji
in zdravju živali.
Ali je tako težko razumeti, da lahko svojo rekreacijo prilagodimo
tako, da bo prijaznejša do živali? Že če se ognemo gozdnemu robu
s travnikom zgodaj zjutraj in proti večeru, smo veliko naredili. Ali
se ne moremo držati malce odmaknjenih poti stran od gozda? Če
pa že gremo v gozd, se držimo ustaljenih poti, ne pa da rinemo
čez drn in strn. Ob vsem moramo vedeti, da živali prizadenejo tudi
izraziti posegi v okolje, kot so krčenje grmišč, gozdnih robov, komasacije, ker žival izgublja prostor in potem se tam zgradijo poti,
na katerih so številni sprehajalci. To se dogaja letos še posebej na
območju Videršc, kjer je divjad zaradi posledic komasacije izgubila meje, gozdne robove, ki so bili njeno kritje. Ob tem so nastale
številne nove kolovozne ceste, na katerih so premnogi sprehajalci, divjad pa bega z enega na drug konec. Ne smemo pozabiti, da je
to območje na sever zamejeno s težko prehodno prometnico Komenda Brnik, na jugu pa s cesto Moste Vodice.
Samo lansko leto nam je cesta vzela praktično tretjino izgub
divjadi na našem območju; v resnici še več, ker vsak ne prijavi nesreče. Ljudje s svojim vznemirjanjem dostikrat poženemo
divjad na cesto, kakšne so lahko posledice takih nesreč, pa raje
ne bi razmišljal. Za zaključek, navkljub temu, da je še veliko povedati, bi rekel, da bi se mi kot ljudje lahko zavedali, da smo le
souporabniki prostora, ki nam je bil zaupan. Morali bi se potruditi, da s svojim obnašanjem ne prizadenemo živali, ki je tu že
od nekdaj in se sama ne more braniti pred krivicami, ki jih njim
in naravi povzročamo ljudje.
Goran Peršin

5 MINUT ZA DOBER NASVET

Dišavnice za dober okus in razpoloženje
Junij je čas, ko na vrt, balkon, teraso ali okensko
polico še vedno lahko posadimo dišavnice. Te dajejo hrani značilen vonj. Pa ne le to, imajo številne
pozitivne učinke na zdravje in razpoloženje.
Najbolje bodo uspevale na vrtu, a s pravilno nego se dobro
počutijo tudi v loncih ali koritih na balkonu. Dišavnice v kuhinji so priročne, toda tja jih postavimo le, če ni druge možnosti. Kajti v prvi vrsti potrebujejo zelo veliko svetlobe.
Med pri nas najbolj priljubljene in poznane dišavnice sodijo meta, melisa, rožmarin, timijan, peteršilj, origano, bazilika … Vse te lahko kupimo skozi celo leto v posušeni različici, a vendarle se s svežimi dišavnicami prav nič ne more
primerjati. Kako okusne so v hrani, je znano, pa poznate
tudi njihove učinke na zdravje? Če jih naštejemo le nekaj …

Timijan
Timijan pomaga pri težavah z dihali, znižuje krvni
tlak in poskrbi za prijeten zadah. Blaži tudi vnetja (kot
so afte v ustih …) in pospeši prebavo.

V NARAVI
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Peteršilj
Peteršilj ni samo za juhe in omake, odlično dene
našim ledvicam, je znan diuretik, pa tudi antioksidant. Je izvrsten vir vitamina C, železa (pomaga pri slabokrvnosti), kalcija in folne kisline. Peteršilj med drugim blagodejno vpliva na spanje.

Sivka
Sivka gotovo sodi med bolj
priljubljene dišavnice. Je
znano pomirjevalo, ki pomaga pri številnih živčnih
tegobah. Pomaga tudi pri
celjenju ran in je znana kot
naravni antibiotik.

Meta

Bazilika

Meta izboljša limonado, pa tudi pomirja, izboljšuje spanec, uravnava prebavo, osveži
dah ter pomaga pri
glavobolu.

Za baziliko sogovornica Irena Dobravec iz komendske kmetijske zadruge svetuje, da jo posadimo zraven paradižnika, ki se bo ob njej navzel čudovitega
okusa. Sicer pa je bazilika blagodejna za želodčne
in prebavne težave, deluje protivnetno, pomaga pri
prehladu, utrujenosti (viša raven energije) in preganja tesnobne občutke.

Špela Šimenc v sodelovanju s strokovnjakinjo Ireno Dobravec
iz komendske kmetijske zadruge

Kmetijska zadruga Cerklje | Zadružna ulica 2
info@kzcerklje.si | 01/ 83 45 680
trgovina.komenda@kzcerklje.si

V KZC – v trgovini v Komendi nudimo:

Origano

PESTRA
IZBIRA
ZELIŠČ IN
ZELENJAVNIH
SADIK

Origano ali dobra misel je znan kot močan antioksidant, ki krepi imunski sistem.
Deluje protivnetno, čisti kožo, pomaga
pri okužbah dihal in sečil in še bi lahko
naštevali. Zato naj ne bo nepogrešljiv le
na pici. Ste že pili čaj iz origana?

Rožmarin
Rožmarin je prava 'rožca' za spomin, saj naj bi zelo
pozitivno deloval na naše možgane. Poleg tega celi
rane in izpuščaje, zmanjšuje stres, odganja glivice
in pomaga pri nizkem krvnem tlaku.

GNOJILA
IN ZAŠČITNA
SREDSTVA ZA
VAŠ VRT
DOMAČE
DOBROTE
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SPET V ŠOLI
Ni mi všeč, da mora učiteljica nositi masko in da so zaprta igrala. Všeč mi je, ker
nam ni treba hoditi po malico in talne
oznake – avtocesta.
Lana Strgar, 2.a

Spet sem videl sošolce. Ko sem prišel v
šolo, sem pogrešal mamico. Učiteljica je
bila smešna. Doma me je bilo strah.

* * * * *

* * * * *

Všeč mi je nova učilnica, ni pa mi všeč,
ker je preveč pravil in zračenje učilnice.

Danes sem vesela, ker sem prišla v šolo.
Strah me je bilo, kako bo v šoli. V šoli me
ni več strah. V šoli imam svojo mizo.

Laura Vita Haler, 2.a

* * * * *
Všeč mi je, ker nam kuharice prinesejo
malico, ni pa mi všeč, ker se ne moremo
toliko družiti.
Jaš Srdar, 2.a

* * * * *
Vesela sem, da smo se vrnili v šolo, niso mi
pa všeč maske in to, da ne sedimo skupaj.
Eneja Nastran, 2.a

* * * * *
V šoli imam končno svojo mizo. Pouk v
šoli mi je bolj všeč kot pa pouk na daljavo. Najbolj všeč mi je bila likovna.
Jaka Šlebir, 2.c

* * * * *
Zelo sem vesela, da sem videla sošolke.
Strah me je bilo šole. V šoli mi je super.
Všeč mi je, da imam svojo mizo.
Kaja Kotnik, 2.c
Sem vesela, ker sem prišla v šolo. Lahko
sem videla sošolke in učiteljico. Super
mi je bilo, ker smo šli ven. Strah me je
bilo, ko sem videla učiteljico z masko.
Lorena Ademi, 2.c

Hribar Matevž, 8. č

Maj Starovasnik, 2.c

Lara Grilc, 2.c

* * * * *
Meni se je zgodilo, da sem imela pred
šolo malo treme. Všeč mi je bilo, ko smo
stali na pikah. Ni mi všeč, da se ne smemo dotikati in igrati skupaj. Všeč mi je,
ker sedaj sedim sama.
Frida Šifrer, 2.c

* * * * *
Zalo sem se veselila ponovnega prihoda
v šolo, saj sem komaj čakala, da pozdravim svoje sošolke in sošolce. Pogrešala
sem tudi svojo učiteljico Tatjano. Doma
sem zelo rada delala domače naloge in
ustvarjala.
Gaja Oplotnik, 3.c

* * * * *
Delo na daljavo mi je bilo všeč. Vsak dan
sem se zjutraj zbudil in takoj po zajtrku
začel z delom. Naloge sem reševal sproti.
Po dolgem času dela na daljavo sem začel
pogrešati prijatelje, zato sem se šole veselil. Ko sem prišel v šolo, je bilo vse drugače. V razredu nas je malo. Veliko si moramo umivati roke in sedimo vsak v svoji
klopi. Učiteljica ima v razredu masko. Vesel sem, da je v razredu moj najboljši prijatelj. V šoli slišim razlago učiteljice in si
lažje zapomnim.
Tim Stare, 3.c

* * * * *

Neo Erce, 6. b

Ko sem prišla v šolo, sem si želela videti
svoji dve najboljši prijateljici. Preden sem
vstopila v šolo, me je bilo strah, ampak
potem sem videla, da ni nič hudega. Videla
sem Tamaro in Nežo, zelo sem ju pogrešala. Zdaj moramo držati razdaljo 1 meter.
Vesela sem, da vsaj vidim sošolce in sošolke. In želim si, da bi se vse dobro izteklo.
		
Aleksandra Selan, 3.a

* * * * *
Ko sem prišel v šolo, je bilo vse drugače.
Po tleh so bili trakovi in razred se je razdelil na dva dela. Prej mi je bilo v šoli bolj
všeč kot zdaj. V razredu sedimo narazen
en meter in pol. Veliko si moramo umivati roke. Najbolj sem se veselil, da bom
spet videl prijatelje.
Žan Žilnik, 3.a

* * * * *
Bil sem zelo vznemirjen. Ko sem se zjutraj zbudil, sem komaj čakal, da pridem v
šolo. In prišel sem v šolo v Komendo. Videl sem puščice in to je pomenilo 1 m in
50 cm. Prišli smo v razred, ki je bil zelo
lep. Tukaj se res dobro počutim.
					
		
Leon Kos, 3.a

* * * * *
Moje pričakovanje je bilo, da bomo imeli svoje omarice. Najbolj sem vesela, da
hodim v šolo v Komendo. Najprej sem
mislila, da bomo morali nositi maske. A
se je izkazalo, da to ne bo potrebno.

Manca Osolnik, 3.a
Ko mi je mami povedala, da gremo v
ponedeljek v šolo, sem bila zelo vesela.
* * * * *
V soboto pa mi je očka rekel, da bomo
hodili v šolo v Komendo in sem bila
malo presenečena. In potem me je za- Malo me je skrbelo, kako bo vse potekačelo skrbeti. Ko pa je prišel ponedeljek, lo. Po eni strani sem se veselila iti v šolo,
pa se mi ni zdelo tako hudo. Potem pa je po drugi strani pa ne. Zelo sem si želela
videti prijateljice. Vendar sem žalostna,
to postal najboljši prvi šolski dan doslej.
ker jih ne morem objeti.
					
Nila Avbelj, 3.a
		
Tinkara Urbanija, 3.c
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Meni je všeč, ker smo v Komendi in lahko odidem sama domov.
Rada spoznavam stvari v novi šoli.
Najbolj všeč mi je šolski zvonec,
ker zaigra lepa melodija. Želim si,
da bi lahko čim prej prišli v šolo,
se spet družili kot prej in ne bi bilo
več virusa.
Zala Fajdiga, 3.b

Bratska ljubezen
Moj brat je tečen!
Teži mi, sitnari, me draži, trmari,
ko spravi me v jok,
je ves srečen.

* * * * *
Ni mi všeč biti v šoli v Komendi, ker imam daleč do doma. Zato
grem zdaj s kombijem. Na kombiju
smo se peljali samo štirje in bilo je
v redu.
Peter Gadža, 3.b

Jaz mu vračam, kakor le znam.
Včasih sem res super nadloga.
Za šalo ga spravim ob živce,
kot da je to moja glavna naloga.

* * * * *
Meni je všeč, da nisem tako blizu Most, kjer sem doma, da imam
malo miru. Všeč mi je tudi zvonec.
V šoli se ne dolgočasim, čeprav traja 5 ur. Doma sem pa naloge naredila v največ dveh urah in mi je bilo
potem malo dolgčas.

V šoli mi je lažje delati kot doma,
ker slišimo razlago. V obeh šolah je
veliko prostora za igranje in učenje.
Eva Sternad, 3.b

Tina Kosi, učiteljica LUM

* * * * *
Všeč mi je, ker smo v Komendi.
Imamo več prostora in lepo novo
učilnico. Domov se peljem s skirojem in sama izbiram bližnjice
do doma.
Valentina Zupančič, 3.b

* * * * *

Mnenja 1.a razreda ob
ponovnem vstopu v šolo
Jure: »Pričakujem, da bomo v podaljšanem bivanju gledali Pink Panterja.«
Filip: »Bojim se, da si bomo morali ves
čas razkuževati roke.«
Hana: »Bala sem se, da v drugi skupini ne bom imela nobenega prijatelja.«
Stella: »Vesela sem, ker sem prišla
nazaj v šolo.«
Matija: »Želel sem videti prijatelje
in učiteljico.«
Luka: »Bal sem se, da se v šoli ne
bom mogel več igrati.«

V hiši nastane pravi vihar!
Kričiva, se tepeva in se lasava,
groziva si, zmerjava se,
kakor le znava,
če kdo naju sliši, ni nič nama mar!

Nagrajeno cvetoče drevo
Tudi v času šolanja na daljavo mladi
umetniki šole v Komendi ne počivajo.
V okviru kulturnega dne so se učenci 8. razredov preizkusili v grafiki.
Ustvarjali so monotipijo, grafično
tehniko, pri kateri lahko matrico tiskaš le enkrat. Nastali so odlični motivi cvetočih krošenj.
Nekaj najboljših grafik smo tako poslali na razpis Galerije Božidarja Jakca
Kostanjevica. V izboru je sodelovalo 299 likovnih del iz vse Slovenije.
Strokovna komisija je izbrala 20 najboljših in jih nagradila. Ena od nagrajenk je tudi učenka naše šole Elvira
Alibegić. Nagrajenki čestitamo, ostale
pa spodbujamo k ustvarjanju, ki naj
pomeni sprostitev v teh težkih časih.

Leni Sitar, 3.b
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Vmeša se mama in zakriči:
»Kaj se to pravi??«
»Kakšno vedenje??«
»Da vaju sram ni!!«
Krega naju in nama modruje,
na vest nama trka in obupuje.
Po tiho se smili nama obema,
saj sama ne vidiva večjega problema.
Bratska ljubezen je pač čudna stvar!
V osnovi se imava neskončno rada.
Kot jaz nanj, je on ponosen name
in vem, da bi storil prav vse zame.
Lara Vodlan, 7.b

Karantena

Uganka

Šola na daljavo spremenila nam je postavo.
Vsi smo večji, vsi smo se spremenili,
še dobro, da za vadbo smo nekaj dobili.

Je vetrnica, a v
morju ne živi,
električna ni,
se pa zavrti,
ko veter jo dobi.
V gozdu živi,
bele barve je,
ugani hitro, ker
čisto lahko je!

Vsak dan je isti, sploh ne vem, kaj naj še naredim,
grem na sprehod, a še prej vzamem klaritin.
»It is corona time!« – Ja, no, saj vem,
a kam naj sploh še grem?
Hodim po dvorišču in počutim se kot na igrišču.
Igrice 'špilam', kontroler sproti 'filam',
Zraven se še učim, da pameti ne izgubim.

(Podlesna vetrnica)

Domen Podgoršek, 7.b

Ela Božiček 5.c
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Življenje
Le kam me vodi pot?
Ne vem, verjetno vsepovsod.
Le kaj mi bo prinesel nov dan?
Ne vem, a upam, da bo nasmejan.
Dnevi bežijo,
hitro se izgubijo.
Obiram pot v novi dan,
a kdo odloča, kako bo zasnovan?
Življenje je lepo,
če lepo ga živiš,
vsebuje vzpone in padce,
a se ga ne bojiš.
Življenje je sreča,
četudi si sam,
a vedno pokaže se druga pot,
v kateri z ljudmi si obdan.
Ne sprašuj se, kod in kam,
hodi naprej in bodi nasmejan.
Pot ti vedno tlakovana bo,
zato dan za dnem oziraj v modro
se nebo.

Počitniško varstvo v
času poletnih počitnic v
Mravljišču
Dragi otroci, dragi starši,
trenutno smo vsi v situaciji, ki za nikogar ni enostavna. Otroci se s starši skupaj
od doma borite, da boste osvojili znanje,
učitelji vas poskušajo podpirati po svojih
zmožnostih in vsi nekako poskušamo potegniti najboljše iz nastale situacije in vsak
se trudi na svoj način.
Kljub situaciji in trenutni negotovosti, ker
še ne vemo, kaj prinašajo naslednji tedni,
smo se v Mravljišču odločili, da vam posredujemo informacijo, saj nam starši pridno
pošiljate vprašanja v zvezi s počitniškim
varstvom v Mravljišču. V kolikor bo situacija dopustila, se bomo potrudili in bomo
izvedli 4 tedne počitniškega varstva.

Neža Gvradjančič, 7.b

Predvideni termini so:
1. termin 6.7. do 10.7.2020
2. termin 13.7. do 17.7.2020
3. termin 20.7. do 25.7.2020
4. termin 3.8. do 7.8.2020

Da vam odvzamemo skrb, da bi kaj zamudili, bomo pričeli s sprejemanjem rezervacij do zapolnitve prostih mest po elektronski pošti: mravljisce@gmail.com
Več podrobnosti o počitniškem varstvu
najdete na naši spletni strani www.mravljisce.com
Ostanite zdravi!
DMD Mravljišče

Luka Zarnik, 6. b

Poišči

6 razlik!
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Košarka se prebuja
Po pandemiji koronavirusa, ki je za nekaj časa 'omrtvila'
kar cel planet, se naši košarkarji vračajo na igrišča. Ne
sicer še v dvorano ali za konkretno igro, pa vendar.
Tako smo po sprostitvi protikoronskih ukrepov sredi maja začeli s
pripravami na novo sezono, saj se je tekoča predčasno zaključila.
Aktivne so bile vse mlajše selekcije, od U-11 do mladincev U-19.
Treningi so potekali brez kontaktov, brez podajanja in brez približevanja. Vsak igralec je imel svojo žogo.
Malce zarjavele sklepe in mišice smo hitro spravili v pogon. Ob ponovnem snidenju in gibanju smo vsi občutili veliko zadovoljstvo.
Vpisujemo tudi nove člane, otroke od 3. do 9. razreda in srednješolce. Kdor bi se nam rad pridružil, je sedaj čas, da opravi testni
trening. Zagotovo mu bo všeč.

Skupnostna skrb za vse tri generacije
Medgeneracijski razvojni program Krekovo središče
2 po krajši prekinitvi zaradi pandemije koronavirusa
ponovno, na prilagojen način z upoštevanjem vseh priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ),
začenja z aktivnostmi.
Projekt se izvaja v sklopu Lokalnih akcijskih skupin LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Nosilec projekta
je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko
sožitje, partnerji pa Zavod Medgeneracijsko središče Komenda
(ZMSK), Mladinski center Mengeš (MCM) in Fizioterapija Reven.

Daniel Žlindra, predsednik KK Komenda

Počitniško varstvo
V soorganizaciji z Mladinskim centrom Mengeš bo v
Krekovem središču, Krekova ulica 10, v Komendi organizirano poletno počitniško varstvo z medgeneracijskimi delavnicami za otroke do desetega leta starosti,
in sicer od 29. junija do 3. julija 2020. Razen manjšega
prispevka za hrano bo počitniško varstvo brezplačno.
Prijave do zapolnitve mest in eventuelna vprašanja
pošljite na elektronski naslov drustvo.aia@gmail.com
ali na telefon 041 923 699 / Tomšič Sanja, 040 842 776
/ Viktorija Drolec.

Dnevno bivanje
Dnevno bivanje v Krekovem središču, Krekova ulica 10,
v Komendi ponovno odpira svoja vrata vsem starejšim,
ki ste že obiskovali dnevno bivanje, in vsem, ki se želite
pridružiti na novo. Da bo druženje varno, bodo ob pomoči prostovoljcev med drugim izdelovali tudi zaščitne
maske. Za vsa vprašanja se lahko obrnete na Bernardo
Mali / 064 299 599 ali na elektronski naslov bernarda.
mali@inst-antonatrstenjaka.si.

Fizioterapija Reven
Fizioterapija Reven nudi vadbo, svetovanje in terapije
na domu, učenje in vadbo nordijske hoje, telesno vadbo
kot razbremenitveno aktivnost za družinske oskrbovalke/oskrbovalce. Za vse aktivnosti so prijave in dodatna
pojasnila možna na telefonskih številkah 059 932 701,
064 252 802 in na elektronski naslov naročanje@t-2.si.

Babi servis
Babi servis – občasno varstvo otrok na njihovih domovih, s strani mlajših upokojenk. Varstvo je za starše brezplačno. Na spletni strani ZMSK www.zmsk.si
lahko izpolnite prijavo, koordinatorka pa bo s starši
stopila v kontakt v čim krajšem možnem času. Prosimo, da povpraševanje pošljete vsaj dva dneva pred
želenim terminom varstva. Za vsa dodatna vprašanja
pa vam je na voljo elektronski naslov viktorija.drolec@zmsk.si ali telefonska številka 040 842 776 /
Viktorija Drolec.

Pri vseh aktivnostih se bodo dosledno upoštevala priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zaščito pred koronavirusom.
Viktorija Drolec, projektna vodja
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Srce je omagalo, dih je zastal, a na njega spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
V 91. letu se je od nas
poslovil dragi mož, oče,
očim, tast, stari ata in
pradedek

FRANC ČEVKA
iz Most pri Komendi.

Odšli so ...
Ana Žagar, iz Komende, v 87. letu starosti;
Terezija Pibernik, roj. Pogačar, po domače Bzlova Rezka,
iz Suhadol pri Komendi, v 85. letu starosti;
Frančišek Čevka, iz Most pri Komendi, v 91. letu starosti;
Terezija Plevel, roj. Petek, iz Križa pri Komendi, v 87. letu
starosti.

OBČINA
OBČINA KOMENDA
KOMENDA

OBČINA KOMENDA
AKCIJA
AKCIJA ZBIRANJA
ZBIRANJA NEVARNIH
NEVARNIH ODPADKOV
ODPADKOV
AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

Glasbena šola Kamnik
razpisuje prosta mesta za
vpis v šolsko leto 2020/2021

SOBOTA,
SOBOTA, 6.
6. JUNIJ
JUNIJ 2020
2020
SOBOTA, 6. JUNIJ 2020

Glasbena šola Kamnik razpisuje prosta mesta za vpis v šolsko
leto 2020/2021 za naslednje inštrumente: violina, violončelo, trobenta, rog, pozavna, evfonij, tuba, klavir, orgle, kljunasta flavta,
flavta, klarinet, saksofon, oboa, tolkala, diatonična harmonika,
harmonika, kitara, citre, petje in balet.
K vpisu vabimo otroke od 7 leta dalje. Za vpis bo potrebno opraviti
sprejemni preizkus, ki ga bomo izvajali od 8. do 18. junija. O datumu
preizkusa boste obveščeni po pošti in e-pošti.
K vpisu na program petje vabimo učence od 15 leta dalje oz. tiste pri
katerih je mutacija glasu že zaključena.
Vpis na programe predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica
in plesna pripravnica bo potekal do zapolnitve mest, ker ti programi
nimajo sprejemnih preizkusov. V program predšolska glasbena vzgoja
vpisujemo otroke stare 5 let, v programa glasbena in plesna pripravnica pa otroke stare 6 let oz. tiste, ki se v šolskem letu 2020/2021 vpisujejo v prvi razred osnovne šole.

PROMO

Prijava na sprejemni preizkus bo mogoča do 3. junija 2020 na
spletni strani šole http://www.gskamnik.si/, zavihek vpis ali na spletni povezavi https://www.eglasbenasola.si/applications_api/application/47. Za vse informacije smo dosegljivi na e-naslovu gs.kamnik@
guest.arnes.si.
Predstavitve programov bomo letos izvedli na naši spletni strani.
VESELIMO SE VAŠEGA VPISA!

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče
in svete maše. Hvala pogrebni službi Pogrebnik, župniku
za lepo opravljen pogrebni obred ter pevcem. Posebna
zahvala osebju Doma Taber iz Šmartnega, ki so mu stali
ob strani v času bolezni in bivanja v domu. Hvala vsem,
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga ohranili
v lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi
Maj 2020

Ura
Ura
Ura
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
8.00 - -10.00
10.15
12.15
10.15 - 12.15
10.15
12.15
12.30 - 14.30
12.30 - 14.30
12.30 - 14.30

Lokacija
Lokacija
Lokacija
KRIŽ
– pri gasilskem domu
KRIŽ – pri gasilskem domu
KRIŽ
– pri gasilskem
domuzadrugi
KOMENDA
– pri kmetijski
KOMENDA – pri kmetijski zadrugi
KOMENDA
pri kmetijski
MOSTE
– pri– bivši
mlekarnizadrugi
MOSTE – pri bivši mlekarni
MOSTE – pri bivši mlekarni

V OKVIRU AKCIJE LAHKO ODDATE NASLEDNJE NEVARNE ODPADKE:
V OKVIRU AKCIJE LAHKO ODDATE NASLEDNJE NEVARNE ODPADKE:
V OKVIRU AKCIJE LAHKO ODDATE NASLEDNJE NEVARNE ODPADKE:

Barve in lake
Barve in
Lepila
in lake
črnila
Barve in
Lepila
in lake
črnila
Baterije
Lepila in črnila
Baterije
Akumulatorje
Baterije
Akumulatorje
Motorna
olja
Akumulatorje
Motorna
olja
Jedilna olja
Motorna
olja
Jedilna
olja
Fluorescentne cevi
Jedilna olja
Fluorescentne
cevi
Čistila
Fluorescentne cevi
Čistila
Čistila

Kozmetiko
Kozmetiko
Spreje
Kozmetiko
Spreje
Zdravila
Spreje
Zdravila
Kisline in alkalije
Zdravilain alkalije
Kisline
Pesticide
Kisline in alkalije
Pesticide
Topila
Pesticide
Topila
Fotokemikalije
Topila
Fotokemikalije
Onesnaženo embalažo
Fotokemikalije
Onesnaženo
embalažo
Onesnaženo embalažo

PRI ODDAJI ODPADKOV UPOŠTEVAJTE VARNOSTNO RAZDALJO
PRIPRIPOROČLJIVA
ODDAJI ODPADKOV
UPOŠTEVAJTE
VARNOSTNO
RAZDALJO
JE NOŠNJA SAMOZAŠČITNIH
SREDSTEV
(MASKA, ROKAVICE)
PRIPRIPOROČLJIVA
ODDAJI ODPADKOV
UPOŠTEVAJTE
VARNOSTNO
RAZDALJO
JE NOŠNJA SAMOZAŠČITNIH
SREDSTEV
(MASKA, ROKAVICE)
PRIPOROČLJIVA JE NOŠNJA SAMOZAŠČITNIH SREDSTEV (MASKA, ROKAVICE)

PUBLIKUS d.o.o.; Operativni center Kamnik; Suhadole 101, 1218 Komenda
PUBLIKUS d.o.o.;T:Operativni
Kamnik; Suhadole 101, 1218 Komenda
01 723 82 center
42; E: oc.kamnik@publikus.si
01 723 82 center
42; E: oc.kamnik@publikus.si
PUBLIKUS d.o.o.;T:Operativni
Kamnik; Suhadole 101, 1218 Komenda
T: 01 723 82 42; E: oc.kamnik@publikus.si

Naslednja Aplenca, Glasilo Občine Komenda, izide v petek, 26. junija. Rok za posredovanje gradiv za objavo v junijski
številki je 12. junij 2020. Dobrodošli vaši predlogi za vsebine, zanimive sogovornike, lepe zgodbe v lokalnem okolju,
napišete nam lahko, kaj vas moti, ali pa pohvalite, kar si zasluži pohvale. Pišite nam na: urednistvo.gok@komenda.si
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Rešitev aprilske križanke se glasi: KUPUJMO LOKALNO GRUNT

Arboretum Volčji Potok
Volčji Potok 3, 1235 Radomlje / 01 831 2345
www.arboretum.si / info@arboretum.si

Seznam nagrajencev Nagradne križanke GRUNT Zavoda za socialno podjetništvo na podeželju, v Aplenci, Glasilu občine Komenda,
številka 04/2020:
1. nagrada – košarica domačih dobrot: RUDI OCEPEK
2. nagrada – košarica domačih dobrot: VILKO KORBAR
3. nagrada – košarica domačih dobrot: ENDIS HANDANOVIĆ

Arboretum je ponovno odprt. V prihajajočih mesecih
med drugim vabijo vrtnice, ki sodijo med najbolj
priljubljene cvetoče vrtne rastline. Za oči, nos in
dušo bodo zanimive cel mesec junij, pa tudi skozi
poletje vse tja do prve polovice jeseni.

NAGRADE:

1. nagrada: letna vstopnica za obisk parka v Arboretumu
2. nagrada: družinska vstopnica za obisk parka v Arboretumu
3. nagrada: dve odrasli vstopnici za obisk parka v Arboretumu

Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta
nagrade prevzamejo v trgovinici Grunt, Glavarjeva cesta 50, 1218
Komenda (telefon: 031 333 301). ČESTITAMO!

Rešeno križanko (lahko tudi samo geslo) pošljite na naslov: Uredništvo
APLENCE, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali po mailu: urednistvo.gok@komenda.
si do vključno 15. junija 2020. Na kuverto ne pozabite pripisati 'NAGRADNA
KRIŽANKA', poleg tega pa zraven potrebujemo še vaše ime, priimek in naslov.
Ostala pravila so objavljena na spletni strani Občine Komenda.

Upravljalec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljalcu je Jerneja Merva,
Dataofficer d.o.o, varstvopodatkov@komenda.si. Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe žrebanja ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane kontakte.
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Ponudba kvalitetnega
balkonskega cvetja.
V juniju še ugodnejše cene
balkonskega cvetja.
Hacetova 1,
DOLGI MOST-Ljubljana
Moste pri KOMENDI

